
HÄNDTVERKSAMBETENÄ

Pris4Ä^ronor '



Af arbetet Bidrag till Vår Odlings häfder hafva följande delar utkommit:

1. Finland i Nordiska museet. Några bidrag till kännedomen om finnarnes

gamla odling. Af i}. RetzillS. Med 95 träsnitt samt en karta öfver Finland.

IV, 176 sid. Stockholm 1881. Pris: 3 kr.

Af denna del har utkommit en tysk öfversättning

:

Finnland im Nordischen Museum von Gustaf Retzius. Autorisirte Ubersetzung

von C. Appel. Mit 93 Illustrationen und 1 Karte von Finnland. VIII, 158 Seit.

"

Berlin 1885.

2. Ur de nordiska folkens lif. Skildringar, utgifna af A. Hazelius.

Första och andra häftena. Med 61 träsnitt. VIII, 160 sid. Stockholm 1882.

Pris för hvartdera häftet: 1 kr. 50 öre.

4. Lifvet i Kinds härad i Västergötland i början af sjut-

tonde århundradet. Anteckningar ur häradets domböcker. Af (j.

Djlirklou. VI, 88 sid. Stockholm 1885. Pris: 2 kr.

5. Byskomakaren Jonas Stolts minnen från 1820-talet.

Anteckningar från Högsby socken i Småland, utgifna från Nordiska museet.

Med 25 träsnitt och en karta öfver trakten kring Högsby. III, 94 sid.

Stockholm 1892. Pris: 2 kr.

6. Om nyckelharpospelet på Skansen. Anteckningar af K. P.

Leifler. Med 4 träsnitt. 115 sid. Stockholm 1899. Pris: 3 kr.

7. Vidskepelser, vantro och huskurer i Danderyd och Li-

dingö i Slutet af 1700-talet. Anteckningar af J. P. Wallensteen.

Utgifna af E. Hammarstedt. IV, 22 sid. Stockholm 1899. Pris: 75 öre.

8. Romanska småkyrkor i Östersjöländerna. Af R. Steffen.

Med 46 bilder. 78 sid. Stockholm 1901. Pris: 2 kr.

9. Om handtverksämbetena under medeltiden. En inledning

till skråväsendets historia i Sverige. Af (jlinnar Hazelius. Med författarens

lefnadsteckning. XXXV, 160 sid. Stockholm 1906. Pris: 3 kr.

Till utgifning förberedas:

2. Ur de nordiska folkens lif. Fortsättning och slut.

Denna afdelnings första del, som utgör ett helt för sig, skall omfatta 6 häften, hvart-

dera om 5 ark och till ett pris af 1 kr. 50 öre. Äfven de följande häftena skola förses

med talrika träsnitt.

3. Lappland i Nordiska museet. Af K. B. Wiklund.



/



BIDRAG

TILL

VÅR ODLINGS HÄFDER

UTGIFNA AF

NORDISKA MUSEET

9

GUNNAR HAZELIUS. OM HANDTVERKSÄMBETENA

UNDER MEDELTIDEN



OM

handtverkHm

UNDER MEDELTIDEN

EN INLEDNING TILL SKRÅVÄSENDETS BISTOR] \

I SVERIGE

AF

GUNNAR HAZEL1US

MED FÖ 1 1 FATTA K F N S I.FF \ A I >ST F.( K NTNO

STOCKHOLM 1903



Tryckt hos Ivar H^eggströms Boktryckeri A. B., 1906.

»



INNEHALLSFÖRTECKNING
Sid.

Gunnar Hazelius. Af Vbbneb Södebbebg ra x.w

Om patriotismen. Ett föredrag sxyii \\\\

Om handtverksämbetena under medeltiden.
En inledning till skråväsendets historia i Sverige 1 L 60

Utgifvarens förord :; :•

Författarens förord G

Kap. I. Handtverkarnas ställning under antiken
och den tidigare medeltiden T

Handtverkarna i antiken s. 7. De antika handt-

verksföreningarna s. S. Handtverkarna i Konstanti-

nopel omkr. år 900 (prefektens bok) s. 1-8. Handt-

verkarna i Italien s. 14. Det ekonomiska lifvets till-

bakagång s. IG. Den romerska stadskulturen utanför

Italien s. 16. Stadslifvet omkr. år (J0O s. ls. Stor-

godsen s. 1
(
J. Fria bönder s. 20. Säteriernas haudt-

verkare s. 20. Deras organisation s. 23. Ekonomiskt

fria handtverkare s. 2::.

Kap. II. Den ekonomiska uppblomstringen och
städernas begynnande utveckling 26

Den ekonomiska revolutionen 1100 1 .100 s. 2G.

Handel och köpenskap s. 27. Marknadsräf ten B. 27.

Borgrätten s. 28. De nya befolkningselementen i

städerna s. 2'.). Köpmän» s. 29. Köpmännens rätt

s. 30. Marknadsplats och stad s. 31* Städernas sty-

relse s. 32. Rådet s. 3 3. Köpmansgillen s. :;4.

Köpmansgillena och handtverkarna B. 36.

Kap. III. De äldsta urkundliga vittnesbörden om
handtverksämbeten 38—81

Mainz s. 38. Koblenz s. 39. Augsburg s. 40.

Worms s. 40. Wiirzburg s. 4 2. Köln s. 43. Magde-

burg s. 45. Rouen s. 47. Chartres s. 48. Pootoise

s. 48. Ärras s. 40. Hagenau s. 50. Strassburg s. 50.

Braunschweig B. 56. Etampes s. 57. Trier 8. 58.

Basel s. 61. Stendal B. 7 2. Paris b. 73. Andra

städer s. 80.

KaD IV. Handtverksämbetenas utbildning HOO
ISOO &2-1Ö4

Gillena s. 82. Brödraskap med kyrklig prägel 8. 83.

Handtverksämbeten B. 87. Förbud mot sådana s. 88.



Il

Sid.

De tidigaste yrkeslagen s. 89. Skråtvång s. 92. Juris-

diktion s. 95. Mästare s. 95. Affärsmoralen s. 97.

Hälsopoliti s. 97. Straff s. 99. Ämbetenas militära

betydelse s. 100. Fördelningen i ämbeten s. 100.

Inträdesvillkor s. 100. Inträdesafgift s. 102. Lär-

lingar s. 103. Sammankomster s. 104.

Kap. Y. Det ekonomiska läget i Europa omkring
1300 105—110'

Europas trenne handelsområden: Medelhafslän-

derna s. 105. Mellaneuropa s. 106. Nordeuropeiska

handelsområdet s. 108. Liibeck s. 108. Danzig s.

109. Hansan s. 110.

Kap. YL Handtverksämbetenas yttre historia i de
baltiska städerna 111— 12.5

Gilleväsendet s. 111. Aldermannainstitutionen

s.,] 12. Morgonspråk s. 113. Lubeek s. 113. De
vendiska städerna s. 116. Danzig s. 117. Riga och

Reval s. 117. De danska städerna s. 120. Bergen

s. 124.

Kap* VII- Handtverksämbetenas uppgifter och
organisation under den senare medeltiden
(1300—1500) närmast i de baltiska stä-
derna 126—14T

Ämbetets offentliga ställning s. 126. Dess för-

pliktelser i ekonomiskt hänseende s. 126. Ställning

till stadsstyrelsen s. 127. Näringslagstiftningen s.

129. Ämbetenas monopol s. 130. Bannmilen s. 131.

Ämbetenas jurisdiktion s. 131. Garanti för varans

godhet s. 132. Yrkesmässig utbildning s. 132. Hän-
syn till konsumenterna s. 133. Skydd åt producen-

terna s. 134. Slutna ämbeten s. 136. Förhållandet

mellan mästare och gesäller s. 137. Gesällgillen s.

139. Arbetsinställelser s. 140. Ämbetenas själf-

styrelse s. 141. Lärlingar s. 142. Gesäller s. 142.

Mästare s. 143. Äldermän s. 145. Sammankomster
s. 145. Kyrkliga uppgifter s. 146. Sällskapslif s. 147.

Afslutning 148—149

Med handtverksämbetena analoga sammanslut-

slutningar s. 148. Skråväsendets betydelse s. 149.

Tillägg (af utgifvaren) 150— 153

Keutgens teori angående handtverksföreningarnas

uppkomst s. 150.

Källor och litteratur 154—160







For can I dottbt, who hnew thre krm
In int edert, nith force ond sk ill

To st r i re, to faahion, to ful/il —
I doubi not. tvhoi thon irotddst loter hren :

A life in ririr nction no nu.

A SOld on liif/hrst mission s<-nt.

A potent voice of ParUatnent,
A pillar steadfast in thr storm.

Thy leaf hos peri8h'd in thr green,

And. nltiie ne brmthr benroth thr snn.

The ntorld which n-rdits whai is done
fs cold to aU (hat might have besn.

Texnyson (In Memoriam).

XJnder S:t Göransbilden på Gunnar Hazelius' vackra ex-hhris

läses den sentens, som kan sägas ha varit hans lefnadsnorm: Var

trogen dig själv!» Handlingens trohet mot pliktens starkt och strängt

och djupt' fattade bud kännetecknade mer än något annat lians lifsinne-

håll. Trohet ägnade han det inre krafvet pä andlig utbildning till en

själfständig personlighet, som ej skydde ntvecklingsstriderna eller någon-

sin sökte nödhamn i hägn af moderna eller omoderna dogmer, vare sig

på det ena området eller det andra. Trofast och ödmjuk tjänareställning

ville han intaga till y det bästa en människa känner och anar i eget

bröst: rättfärdighetsidealet, törsten efter rätt och sanning i lilvets alla

förhållanden. Det majestätiska pliktbudets aldrig ifrågasatta rätt att

helt förfoga öfver de krafter, med hvilka on svag människa kan i sin

mån bidraga till idealens förverkligande, var den främsta af de lefnads-

grundsatser han för sig tidigt uppställt och till sin sista dag sträfvaoV

att omsätta i handling. Detta tog sig äfvon uttryck i hans mycket

bestämda uppfattning at samhällets vidtgaende och oafvisliga kraf på

sina medlemmar. För allmänna intressen, för fosterlandets, niäste alla

personliga hänsyn vika; åt dess tjänst var medborgaren skyldig att utan

tvekan ägna och offra sina bästa krafter, och vid hans arbete på sin
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egen personliga utveckling borde den förnämsta riktpunkten vara att

göra sig väl skickad till utförande af dugligt samhällsarbete.

Känslan af detta ansvar måste ständigt hållas stark och lefvande.

Den behärskade också Gunnar Hazelius' hela studielif, dref honom att

studera »politik» i detta ords äldre och vidsträcktare bemärkelse, fram-

kallade hans lifliga intresse för samtidshistoria och framför allt för de

brännande socialpolitiska frågorna, förmådde honom att under ofta

upprepade studieresor, särskildt till grannländerna, söka sätta sig in i

där aktuella samhällsproblem och pågående politiska fejder, allt i afsikt

att samla kunskap och erfarenhet, som kunde komma väl till pass vid

bedömandet af det egna landets politiska spörsmål och läggandet af

fasta grundvalar för en personligt själfständig position i svensk politik.

Ty till politiker mer än något annat var han ägnad genom naturlig

läggning och den andliga utbildning han förvärfvat. Han ägde redan

vid mycket unga år den mognade mannens sunda och säkra omdöme.

Hans fosterlandskärlek var lika stark och offervillig som den var fri

från all s. k. »patentpatriotism». För sociala missförhållanden och vårt

politiska lifs många brister hade han en skarp och öppen blick, och

hans reformifver var för ingen del mindre därför att han hyste mycket

måttlig vördnad för den franska revolutionslegendens heroer och abstrak-

tioner. Under sina politiskt historiska studier hade han också bestäm-

mande påverkats af helt andra läromästare än Manchesterskolans män

eller andra representanter för den länge i Sverige såsom den politiska

visdomens sista ord uppfattade gammalliberalismens redan en smula äre-

vördigt dammiga patristik. Han ägde äfven ej ringa taktisk skicklighet

— uppöfvad under verksamt deltagande i universitetsstadens student- och

föreningslif — samt en sällspord, nästan enastående förmåga att kring

sig samla, påverka och för samarbete vinna personer af de mest olik-

artade teoretiska utgångspunkter och politiska åskådningar. Denna

magnetiskt oemotståndliga förmåga utöfvade han icke på mängden;

tvärtom verkade hans något kärfva och inbundna sätt och besvärade

fåordighet vid första beröringen allt annat än tilldragande på en främ-

ling. Ej heller hade han stora förutsättningar att uppträda som med-

ryckande talare i större församlingar. Icke dess mindre var han —
åtminstone i alla sina närmare vänners ögon — i ovanligt hög grad i

besittning af en ledares egenskaper. I en trängre krets och vid en-
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skilda samtal gjorde sig hans starka personlighet oftast gällande nästan

med kraften af en auktoritet. Hans förmåga att där fä fram kärn-

punkterna i en fråga, bemöta invändningar och betänkligheter samt

framför allt mana till handling och anvisa bästa vägen för ett syftes

främjande har vitsordats af de allra flesta, som med honom trädt i

närmare beröring. Friheten från all träldom under partidoktriner satte

honom i stånd att med undanskjutande af teoretiska meningsskiljaktig-

heter själf enas med och sedan i sin tur ena i sådana stycken vidt

skilda människor till samverkan för bestämda gemensamma arbetsmål.

Med människokännarens öga varsnade lian snabbt och säkert, i hvilken

egenskap den ene eller den andre verksammast skulle kunna befordra de

syften han med dem hade gemensamma. För egen del intog han van-

ligen organisatörens undanskymda plats i bakgrunden ej i någon

märkbarare grad äregirig, möjligen maktlysten», karaktäriserade han vid

ett tillfälle sig själf — och bar därunder sin dryga del af arbetsbördan

samtidigt med att han ledde det hela och i dirigerade verket», stundom

i långt större utsträckning än de i första planet agerande kunde ana.

Sin eminenta politiska begåfning fick emellertid Gunnar Ha/.elius

aldrig tillfälle att inom något större område göra fruktbringande. Från

de ännu ej helt afslutade universitetsstudierna kallades han genom

faderns, Artur Hazelius\ död till helt andra värf, hvilka fullständigt

togo sin man i anspråk. Nordiska Museets och Skansens skapare hade

i efterlämnade, hälft testamentariska anteckningar om sitt stora verks

framtid gifvit anvisning på sonen såsom den där bäst kände museets

stiftares planer och var mest förtrogen med museets traditioner. Ta

hans skuldror lades nu den mycket kräfvande intendentsbefattningen

på Skansen, och vid förberedelserna för och planeringen af de rika

samlingarnas installering i den nyuppforda museibyggnaden på Lejon-

slätten föll det på hans lott att inom den särskildt tillsatta installa-

tionskommittén och inför Nordiska Museets nämnd intill det sista för-

svara de nordiskt folkuppfostrande synpunkter museets skapare enligt

hans och mångas mening ställt minst lika högt som de rent veten-

skapliga. Återigen visade sig här troheten och pliktkänslan som de

clrifvande krafterna i Gunnar Ha/elius lif. Han uppgaf egna tankar

på en annan lefnadsbana — heslutet därom, hvilket för honom var och

kändes såsom en ganska tung uppoffring, torde ha fattats enligt faderns
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bestäindt uttryckta önskan samt några år före dennes plötsliga bort-

gång — och satte in hela sin kraft på att fylla det åtagna värfvet och

främja Artur Hazelius' tankar om sin skapelse, sådana han under sam-

lifvet med fadern tillägnat sig dem. Pieteten mot fadern förmälde sig

snart med egen fast öfvertygelse, utvecklad under det dagliga arbetet i

museets tjänst och befästad genom en utländsk studieresa. Här är ej

rätta platsen att försöka en jämförande uppskattning af Gunnar Ha-

zelius' idéer om den nya museibyggnadens inredning och museets i

väsentlig mån af detta problems lösning beroende framtida karaktär å

ena sidan samt den mot hans upprepade reservationer segrande majori-

tetsståndpunkten å den andra. 1 Resultatet af denna långvariga strid

är bekant: antagandet af den nu gällande installationsplanen samt

Gunnar Hazelius' afgång från intendentsplatsen vid Nordiska Museets

afdelningar å Skansen, dock tillsvidare med bibehållande af uppsikten

öfver dessa, och hans inträde i museinämnden för att, som han skref, för-

hindra »hos den stora allmänheten en måhända alldeles oriktig uppfatt-

ning om betydelsen af den meningsskiljaktighet, som förefunnits inom

museet». Därmed sökte han i sin mån förebygga »svårigheter och obehag

för institutionen» — naturligtvis ifrån den af museets utveckling lifligt

och varmt intresserade allmänhet, hvilken skattar de folkliga Hazeliuska

traditionerna vid detta museum som en dyrbar »svenska folkets egendom».

Några månader efter den viktiga frågans slutliga afgörande var

Gunnar Hazelius ej mer. Döden korsade hans planer på att, efter

vunnen relativ frihet från de uppslitande museisysslorna, genom grund-

läggandet af en svensk politisk tidskrift återupptaga och söka realisera

af honom länge hysta önskemål om att obunden af tyngande traditioner

få egna sina krafter åt fosterlandets tjänst på det område, hvartill hans

naturliga läggning och hela hans föregående utbildning hänvisade honom.

Hvad han där skulle ha kunnat uträtta, undandrager sig gifvetvis allt

bedömande. Visst är emellertid, att alla de många och honom varmt

hängifna vänner, som han förvärfvat och bundit vid sig med olösliga

band, vid hans bortgång sörjde ej blott öfver den bittra personliga för-

1 Den intresserade kan delvis följa denna fråga i två publikationer: Handlingar

rörande installationen i Nordiska Museets nya byggnad (Stockholm 1902) och Ytt-

rande i Nordiska Museets installationsfråga afgifvet till nämdens protokoll den

21 september 1904 af Gunnar Hazelius (Stockholm 1905).
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lusten a en trofast vän utan äfven öfver de rika möjligheter till fram-
gångsnkt arbete i den fosterländska kulturens tjänst, som med honom
svunne hän. För mängden var han »Artur Hazelius' unge son en
»lofvande yngling» och intet vidare; de som kommit honom nära kand,
honom däremot fullväl som en tidigt mognad man - och bland deraa
hfserfarenheter utgör det outplånliga intrycket af hans kärnfulla person,
hgbet, af allvaret i hans trohet mot höga ideal, ingalunda den minsta
insatsen.

Gunnar Hazelius föddes i Stockholm den 17 mars 1874 och var
ende son till Nordiska Museets skapare, d:r Artur Hazelius; hans moder
Sofia Elisabet Grafström var skalden A. A. Grafströms dotter och Frans
Michael Franzéns dotterdotter. Modern afied helt kort efter Gunnars
födelse; han bars till dopet på hennes begrafningsdag. I det af döden
härjade hemmet intog några månader senare en väninna till den aflidna,

enkefru Sofi Forsgren, en husföreståndarinnas plats och tog sig med en

moders ömhet an den lille moderlöse. Också fastade sig den känslige

gossen tidigt vid henne, och intill sin lefnads slut ägnade han sm ens-

liga barndoms vårdarinna den varmaste tillgifvenhet.

Från sina spädaste år var gossen klen och sjuklig. Artur Hazelius

omfattade sonen med den innerligaste kärlek, men hans allt annat be-

härskande lifsintresse, den 1873 grundlagda Skandinavisk-etnografiska

samlingen, 1880 nyorganiserad och omdöpt till Nord isb, Museet, upp-

tog dag och natt hans tankar och ansträngda verksamhet samt lämnade

honom ej alls någon tid öfrig att ägna åt hemlifvet. I saknad af syskon

och mestadels hänvisad till en enda jämnårig lekkamrats sällskap, växte

sonen Gunnar därför upp till en kroppsligt svag, tidigt sluten och in-

bunden gosse, som föga eller alls icke ägnade sig åt barnavärldens

glada lekar, utan i stället fann sin bästa förnöjelse i att höra sagoi

berättas och sedan på egen hand släppa fantasien lös med hjälp

af de böcker fadern rikligen försåg honom med. Frän sina skaldeanor

på mödernesidan hade han fått i arf en vek och känslig sinnesart. Den

döda modern var ofta i hans tankar, och från Gunnars tidigaste ar kan

hans vårdarinna berätta rörande drag af den barnsliga tillgifvenhet,

hvarmed han omfattade moderns minne.
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Tidigt visade sig emellertid ock, att det fanns gry i gossen. Några

smådrag må här anföras som betecknande. En jul — Gunnar kunde

då på sin höjd vara fem år gammal — fann han den bästa använd-

ningen för den drygaste delen af sina julslantar vara att i ett paket,

på hvilket en af museets kullor ombads att skrifva adress och »bruks-

anvisning», skänka dem till hjälp i hushållet åt sin trogna vän hus-

föreståndarinnan. Han hade märkt, att »doktorn», som alltid kunde

skaffa mynt, då det gällde det kära museets utveckling, visade sig en

smula njugg, när det var fråga om så prosaiska och litet allmännyttiga

ting som hushållsutgifter — och så sökte han efter förmåga jämna ut

och ställa till rätta . . . D:r Artur Hazelius visade stundom prof på rätt

egendomliga pedagogiska principer. Bl. a. ville han hos sonen inpränta

vikten och nyttan af försakelse genom att låta honom endast som åsyna

vittne deltaga i de äldres frukostmåltid. »Första rätten är försakelse,

den andra är också försakelse», undervisade han, men då den åttaårige

gossen till svar anmärkte, att fadern själf försmådde dessa kostliga

rätter, så upphörde för framtiden dylika »härdande» experiment. Ett

liknande svar ett par år längre fram i tiden har äfven Gunnars barn-

domsvårdarinna berättat. »Doktorn» kom hem en middag strålande

glad och uppmanade de sina att glädjas med honom: han hade lyckats

få en kvinnlig amanuens på museet, som lofvat tjänstgöra alldeles gratis.

Då nyheten ej genast framkallade det väntade intrycket, frågade »dok-

torn» än en gång: »Nå, men var inte det roligt?» Sonens dröjande

svar: »Jo, för far kan det ju vara roligt ...» förstummade fadern och

kom honom att falla i en stunds allvarsamma reflexioner.

Hunnen till skolåldern, insattes Gunnar i Nya Elementarskolan,

där Artur Hazelius, som bekant, tidigare varit lärare. Gossens klena

kroppskonstitution gjorde emellertid, att skolgången några år blef ganska

ojämn; han var borta fiere terminer och åtnjöt då i hemmet privat-

undervisning. Kamratlifvets uppfriskande inverkan uteblef alltså äfven

här till en början; gossen var fortfarande sluten till lynnet och grubb-

lande, så att Artur Hazelius, som — då blott museet någon gång läm-

nade honom tid öfrig — ifrigt intresserade sig för sonens utveckling,

började tänka på nya medel att »göra karl» af honom.

Gossen skulle få sällskap i hemmet af en jämnårig kamrat, och i

det syftet inackorderades där till »leksyster» åt honom för en vinter
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en något äldre, frisk och hurtig flicka, dotter till en af Artur Hazelius'

förtrognaste vänner. Senare fick Gunnar i stället sällskap af en manlig

skolkamrat, hvilken i nere år — till skoltidens slut hade sitt hem
hos d:r Hazelius. Denne började nu också ibland taga sonen med sig

på sina forsknings- och inköpsresor, särskildt uppåt de norrländska

bygderna. Gunnar vistades en sommar i en jämtländsk prästgård och

blef äfven nära förtrogen med Dalarnes natur och folklif och med sin

släkts hembygd uppe i Helsingland. Inbunden, BLordig och drömmande
var han alltjämt; under brytningsåren i konfirmationsåldern fcillkommo

religiösa grubblerier, som hotade att alldeles upprifva hans själslif. Själf

hade han önskat »läsa sig fram» för Fredrik Febr, den friare kyrkliga

riktningens främste målsman i Stockholm. Af någon anledning fick

han emellertid till konfirmationslärare en af den stränga renlärighetens

hufvudmän, och det kom till en våldsam inre kris, hvilken hell fyllde ett

par år af hans lif och tidtals dref honom till fört villans yttersta gräns.

Om denna »söndersplittringens tid» skref han Långt senare i etl för-

troligt bref till en vän bl. a.: »Att jag räddade mig ur denna strid sa

pass helbrägda som jag gjorde, berodde på tankens seger ötver känslan .

Känsloströmmarna »tvungos ned i djupet», känslan fick Ligga änder

någon tid, tills den blifvit kufvad och rensad, tills känslovärlden blifvil

bragt i öfverensstämmelse med hvad som rör sig i ens tankevärld .

Det var genom denna långvariga inre kamp han så tidigt mognade till

man; han framgick därur än mer sluten och otillgänglig än han blifvil

genom det tvungna och ensliga hemlifvet i barndomen, men nu var hans

lösen handling, beslutsamhet hade efterträdt grubbleriernas kränka

blekhet». En känsla var kvar, den starkaste, mest eggande och stål-

sättande af alla, och den höll honom uppe midt under all den pessimism,

som alstrats af utvecklingsstridernas stormar. Det var känslan tdjpUkt,

plikt mot fadern, som i honom tidigt hoppades ett stöd för sitt verk. ocfa

plikt mot samhället, som har rätt till allas trogna tjänst När han därför

som nittonårig student hösten 1893 — efter en på egen hand företagen

sommarresa genom Skottland och England — kom upp till universitets-

staden vid Fyris, så var det som en yngling med fast, genom hårda strider

utbildad karaktär, med brinnande sanningsbegär och stark öfvertygelse

om det pliktbundna handlingslivets betydelse föl själens halsa, kantig

och afhuggen i sitt sätt, men bärande på djupet den varma och rika
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känsla, som ännu mer än tankeklarheten och den praktiska rådklok-

heten vid närmare beröring vann honom vänner för lifvet.

*

1890-talets Uppsala hade sin egen karaktär, väsentligen olika de

föregående decenniernas. På »Magisterns» och »Grluntens» sorglösa tid

hade följt den i ord och känslor starka, men i handling vanmäktiga

studentskandinavismens jubel- och klangdagar. Kom så en period,

hvilken kanske bäst karaktäriseras genom ett uttryck, som föreföll

senare generationer frånstötande: det »studentikosa», symbolen för

mycken och uppsluppen »ungdomsglädje», parad med en viss tomhet

på andliga lifsvärden. Den »studentikosa» tiden aflöstes af 1880-talets

»Sturm und Dräng», Verdandi-genombrottets år. Ännu på 1890-talet

fortforo under några år de stora offentliga och de många små privata

diskussionerna om allt mellan himmel och jord, men den kosmopoli-

tiskt radikala strömningen möttes nu af en annan, hvilkens rent na-

tionella drag med åren allt tydligare framträdde. Tidens lösen i den

eviga ungdomens stad var »försvar och reformer», somliga intresserade

sig uteslutande för det ena, andra uteslutande för det andra af dessa

lösensord; åter andra — och till dem hörde Gunnar Hazelius —
grepos tidigt och starkt af entusiasmen för båda dessa riktpunkter för

studenternas politiska allmänintressen.

Hvarken förr eller senare ha samhällsproblemen så ifrigt disku-

terats bland Uppsala studenter som under dessa år eller i så hög

grad lagt beslag på deras intresse och verksamhetslust. Samtidigt kom

genom de nya studieplanerna och framstående lärares inverkan en ny

anda öfver de akademiska studierna, åtminstone inom den filosofiska

fakultetens bägge sektioner. Det lästes och studerades på allvar långt

mer än man på länge varit van vid i den uppsvenska universitetsstaden.

»Det glada studentlifvet» fick maka åt sig, och samtidigt med den

ökade intensiteten i studierna kom ett starkt begär hos studenter af

vidt skilda partiåskådningar att genom praktiskt arbete i någon form

för allmänna mål redan under universitetsåren gälda något af den skuld,

i hvilken de kände sig stå till det samhälle, hvars mer än andra gynnade

söner de voro. Denna strömning tog sig uttryck i det några år syn-

nerligen lifligt florerande föreningslifvet. Studentföreningar af många-
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hända slag räknade talrika och i ordets bokstafiiga mening arbetande

medlemmar. Särskildt var det folkbildningssaken som nu förrärrVade

många och verksamma arbetare bland den akademiska ungdomen. Den
radikala åttiotalsföreningen »Verdan di, kom mer och mer att koncen-

trera sin verksamhet på detta mål: från konservativt håll startades

våren 1891 som ett slags motvikt till »Verdandi» föreningen »Heimdal ,

och denna senare hade från sin upprinnelse till huvuduppgift att samla

nationellt sinnade studenter — på konservativ partifärg hölls till en

början strängt — till deltagande i den från universiteten efter engelskt

och amerikanskt mönster utgående folkbildningsrörelsen. De bada för-

eningarna verkade hvar på sitt håll, tidtals under rätt stark antago-

nism, men i hufvudsak för samma mål och med ungefär likartade ar-

betsmetoder: man utgaf folkskrifter i allmänbildande ämnen, man an-

ordnade populärvetenskapliga föreläsningar ute i bygderna och älven

för universitetsstadens arbetarbefolkning, man sysslade med förberedande

åtgärder för att få landets på många håll alldeles i lägervall sjunkna

socken- och arbetarbibliotek i modernare skick samt att grunda nya

sådana anstalter för folkläsning o. s. v. A intetdera hållet vågade man

sig ännu direkt in i arbetarrörelsen, men studenternas soc iala intresse

väcktes genom dessa folkbildningssträfvanden till långt kraftigare lif

än någonsin förr, och trots små medel, otillräckliga arbetskrafter samt

till följd af oerfarenhet stundom rätt förfelade arbetsmetoder Lyckades

man dock ej uträtta så litet, om än — när denna rörelse år för år

växte ut — det småningom visade sig att studenternas tid och förmåga

ej räckte till att på sätt som de ifrigaste ursprungligen hoppats full-

följa de många iofvande uppslagen.

Det var åt denna folkbildningsrörelse Gunnar Ha/clius under de

år han tillbragte i Uppsala ägnade största delen af den tid hans veten-

skapliga och samtidspolitiska studier lämnade honom öfrig. Han in-

trädde redan sin första studenttermin i töreningen »Heimdal och del-

tog från början med stor ifver i det på den tiden ganska kuriöst, nästan

som i ett stort ämbetsverk, organiserade föreningsarbetet. Senare ned-

lade han mycken tid och möda som redaktör under ett par ar af för-

eningens folkskrifter. Därvid trädde i dagen hans från fadern ärfda

språkpuristiska tendenser; mer än en gång hände det, att han upp-

vaktade vederbörande författare med länga listor pä utländska ord
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jämte förslag till deras utbytande mot svenska, och så följde mången

gång besvärliga förhandlingar i språkrenhetens och den större lättfatt-

lighetens gemensamma intresse. På föreningens ledning och färg fick

Gunnar Hazelius snart nog ett ganska starkt, med åren växande in-

flytande. Hans och några med honom liktänkande vänners sträfvan

gick ut på att betaga föreningen dess partipolitiska, under de första

åren starkt utpräglade högerkaraktär och i stället inrikta dess sträfvan

på — som det hette i folkskrifternas anmälan — »ett efter dess krafter

afpassadt opartiskt folkupplysningsarbete utan (direkt) politisk inne-

börd». Åtskillnaden i utgångspunkter och i allmän åskådning mellan

folkbildningsstudenternas höger och vänster, »heimdaliter» och »ver-

dandister» fanns kvar ungefär lika tydlig och bestämd som förut, men

medan »Verdandi» alltjämt äfven på detta verksamhetsområde sökte

häfda sin karaktär af allmän vänsterförening, så blef den småningom

ombildade föreningen »Heimdal», samtidigt med att det tyngande »äm-

betsmaskineriet» försvann, samlingspunkten för folkbildningsifrare af

ganska skiftande politisk åskådning, dels gammaldags konservativa,

dels — och i växande antal — bestämda framstegsifrare, hvilka ge-

nom sin allmänna läggning eller till följd af historiska studier hade

svårt att förlika sig med den riktigt rättrogna radikalismens åthäfvor

och läror.

Ytterlighetsmännen å ömse håll voro ej rätt belåtna med den för-

skjutning i åskådningssätt, som började allt tydligare framträda bland

den akademiska ungdomen. Därigenom försvårades ju användningen af

gamla bekväma uppdelningar i »fosterländskt välsinnade» och obotfärdige

radikaler, liksom det också blef litet omodernt att tänka sig utveck-

lingen som blott och bart en enformigt rätlinig frisinnets framryckning

mot ständigt tillbakavikande lömska och fega dunkelmän. För stu-

denternas folkbildningsarbete hade denna rörelse — hvilken starkt på-

verkats utaf några framstående, äfven på detta område initiativtagande

universitetslärare — den betydelsen, att man å ömse håll lärde bättre

förstå och akta hvarandra samt i, någon mån känna sig som med-

arbetare i en gemensam sak. Ett uttryck härför var, att de båda

studentföreningarna »Heimdal» och »Verdandi» i broderlig förening

våren 1901 i Uppsala anordnade »Studenternas folkbildningsmöte», där

framstående målsmän för de fyra nordiska ländernas med universiteten
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i samband stående folkbildningsarbete för första gången samlades för

att delge hvarandra gjorda erfarenhetsrön, knyta till Barnarbete eggande

personliga förbindelser och diskutera på dagordningen i de olika

länderna stående folkbildningsfrågor. Initiativet till detta möte för-

skref sig helt och hållet från Gunnar Hazelius, hvilken genom ener-

giskt arbete för en impulsgifvande sammanslutning mellan de moderna

folkbildningssträfvandena i Sverige, Norge Danmark och Finland sökte

i sin mån befordra de kulturellt skandinaviska idéer, som nppburo

faderns lifsverk. Själf höll han sig, sin vana trogen, anspråkslöst i

bakgrunden under själfva mötet, gjorde blott under diskussionerna

ett par korta inlägg i en facklig specialfråga och vinnlade sig i stället

om att ytterligare föröka den synnerligen vidtonifattande bekantskaps-

krets han redan under sina upprepade resor i grannländerna för-

värfvat.

Jämsides med sitt energiska deltagande i sin studentgenerations

folkbildningssträfvanden nedlade Gunnar Ila/dins mycken möda på att

få fram frågan om allmän, ettårig värnplikt till diskussion inför I pp-

sala studenter. Värdet af en studentopinion skattas ju vanligen i våra

politiskt tongifvande kretsar ganska lågt, men studenterna från i dag

äro dock till stor del kallade att i framtiden bli män i staten, hvarvid

de ofta nog i sin politiska grundåskådning bestämmas af de intryck

de fört med sig från vistelsen i universitetsstaden. Gunnar Bazelius

hörde därför till dem, som anse det maktpåliggande, att studenterna

redan under utbildningsåren göra sig förtrogna med nationens lifsfrågor

och tvingas att fatta position i dessa. livad särskildt försvarsfrågan

beträffar, så hade han lärt nog af gångna decenniers i detta hänseende

bedröäiga riksdagshistoria för att inse vikten af att denna riksviktiga

sak ej finge neddragas till enbart en partifråga eller bortfuskas genom

halfmesyrer och i längden otillfredsställande godtköpskompromi—
<

i

Hvad han därföre i detta syfte framför allt ville bidraga att åstad-

komma var frågans klargörande inför den akademiska ungdomen i hela

dess öfver partimotsatser upphöjda nationella innebörd. Detta sitt mal

sökte han främja genom anordnande af politiska möten, hvilkas ut-

låtanden ej kunde affärdas som uttryck endast för ett kotteris eller ett

partis åsikter i ämnet, utan som fast hellre måste anses representera

en bestämd öfvertygelse inom vida kretsar af studentvärlden utan hän-
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syn till partiåtskillnad i vanlig mening. Till de på hans initiativ an-

ordnade mötena utfärdades därför inbjudan af representativa kårmed-

lemmar från så vidt skilda läger som möjligt. Själf var han ju icke

de medryckande offentliga anförandenas man; han lämnade därför åt

andra — de som voro ägnade för eller roade af sådant -— den sidan

af saken och koncentrerade i stället sin energi på dessa politiska mani-

festationers omsorgsfulla förberedelse, talarnes utväljande och de till-

ämnade mötesresolutionernas åvägabringande i på en gång samlande

och praktiskt bestämd form. Som sekreterare under ett par år för

Uppsala Försvarsförbund sökte han äfven i sin mån verka för att detta

studenternas intresserande för den stora frågan bragtes i kontakt med

den allmänna försvarsrörelsen i landet.

I öfrigt var Gunnar Hazelius' mera offentliga deltagande i student-

lifvet ägnadt åt hans studentnations och studentkårens praktiska an-

gelägenheter. I Stockholms nation lyckades han aldrig vinna reson-

nans; många af nationskamraterna stötte sig på hans tvärhuggna sätt,

och ej heller stod popularitet bland glädtigt sorglösa kamrater att vinna

genom hans sunda, men sträfva idéer om strängare handhafvande af

nationens ekonomiska medel gent emot lånesökande af den njutnings-

lystet slösaktiga sorten. Förmodligen skulle hans ihärdiga arbete för

försvårande af unga nykomlingars indragande i spelsällskap hafva på

samma håll väckt ökad antipati, om det varit mera kändt. Mera upp-

skattad, om ock inom en trängre krets, blef hans verksamhet som

medlem af studentkårens direktion och — under ett år — som kårens

sekreterare. At studentkårens många, hälft allmännyttiga, hälft eko-

nomiska, vanligen ytterligt segslitna »frågor» ägnade han kanske öfver-

drifvet mycket af tid och arbete; vinsten för honom liksom för så

många andra, som sysslade med denna numera i Uppsala tämligen lågt

i kurs stående »studentpolitik», blef på sin höjd personligen ökad

formell färdighet att handskas med intrasslade problem. Ett af de

många syften, hvarför han på detta område verkade, må nämnas, enär

det på det närmaste sammanhänger med hans nationella grundupp-

fattning. Ökad kulturell vexelverkan mellan Svensk-Amerika och moder-

landet var ett af de mål, som lågo honom närmast om hjärtat, och

därför ville han söka åstadkomma en från Uppsala utgående student-

sångarfärd till de af svensk-amerikaner bebodda delarne af Förenta
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Staterna. I Uppsala stötte planen på oöfvervinneliga hinder; som be-

kant, gaf S:t Louis-utställningen 1904 sedermera Lundasångarne tillfälle

att förverkliga samma syfte.

Ofvan har mest berörts den utåt riktade sidan af Gunnar Hazelius'

verksamhet under hans åttaåriga vistelse vid Uppsala universitet. Jäm-

sides därmed skötte han grundligt och planmässigt sina studier inom

de historiska och statsvetenskapliga disciplinerna.

Historia var och förblef hans hufvudämne, och af denna veten-

skaps främste representant vid universitetet, professor Harald Hjärne,

rönte han, i likhet med de allra flesta af dennes lärjungar under dessa

år, såväl i fråga om vetenskaplig metod som äfven allmänt politisk

åskådning starka och outplånliga intryck. Då Gunnar Hazelius, för-

modligen 1898 — som ofvan antydts ej utan tvekan och uppoffring —
enligt faderns önskan bestämt sig för att ägna sig åt Nordiska Museets

tjänst, föranledde detta en ändring i hans studieriktning. Han beslöt

nämligen att koncentrera sina studier på ekonomisk historia och för-

valtningshistoria inom områden, som stodo i nära samband med Nor-

diska Museets samlingar, och valde därför till ämne för sin tilltänkta

doktorsafhandling det svenska skråväsendets tidigare utveckling. Under

månaderna maj—augusti 1898 hade han företagit en studieresa till

Tyskland och därunder vid universitetet i Heidelberg studerat under

professorerna Jellinek och Erdmannsdörffer samt på hemvägen stannat

i Greifswald för att deltaga i där pågående sommarkurser. Han var

snart djupt inne i studier om den tidigare medeltidens ekonomiska ut-

veckling och det för svensk skråhistoria betydelsefulla tyska stads-

väsendets äldre utvecklingsfaser. Förut hade han mest sysslat med

engelsk och amerikansk politisk historia samt de politiska teoriernas

historiska utveckling — en uppsats i Historisk Tidskrift för 1901 om

den amerikanska historieundervisningen och några recensioner voro i

tryck synliga tecken härpå — och dessa ämnen voro alltjämt, framför allt

i deras samband med samtidspolitiken, dem åt hvilka han med största

förkärlek ägnade sitt varma intresse, äfven sedan han af pliktkänsla från

clem vände sig till de studieområden, hvilka närmare sammanhängde

med hans framtida lefnadskall. Han hade i december 1900 aflagt

licentiatexamen i historia och därvid aflämnat den afhandling som

följer härefter, då faderns plötsliga död med ens tvang honom bort från
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Uppsala och in på praktisk verksamhet i Nordiska Museets tjänst.

Under sina sista månader i Uppsala hade han emellertid drifvit inten-

siva examensstudier i nationalekonomi — ett ämne som företedde en

mängd anknytningspunkter med hans politiska intressen — och i de-

cember 1901 afslutade han sin studiebana med examen äfven i detta

ämne.

Skildringen af Gunnar Hazelius' Uppsalatid skulle blifva alldeles

ofullständig, om här ej något nämndes rörande hans lif i vänkretsen

och hans egen personliga utveckling.

Att vid sig fästa en stor krets af personliga vänner var en konst,

som han ärft af sin fader. Från Artur Hazelius' första Uppsalatid be-

rättas, att denne en gång bjöd sin fader, den lille generalen, att resa

upp till en fest, där han skulle göra bekantskap med sonens »för-

troliga vänkrets». Generalen kom — och infördes i en ungdomlig

skara på öfver ett hundratal studenter! På samma sätt voro äfven

Gunnars vänner många och sins emellan i studieriktning, åsikter och

annat mera hvarandra mycket olika. De enades i ett: i sin hängifven-

het för honom och det starka intryck de småningom, men säkert bragtes

att taga af hans personlighet. På honom kunde man därför ock med

fog tillämpa de versrader Tennyson ägnar minnet af den vid unga år

bortgångne Arthur Hallam som centralpunkt i en krets af vänner:

On thee the loyal-hearted hung,

The proud was half disarm'd of pride,

Nor cared the serpent at thy side

To flieker with his treble tongue.

The stern were mild, when thou wert by,

The fiippant put himself to school

And heard thee, and the brazen fool

Was soften'd, and he knew not why.

I tidskriften »Vårbrodd» för 1905 har en af Gunnar Hazelius'

yngre vänner skildrat sina intryck af beröringen med honom; en till

åren äldre talade vid hans bår om Gunnar Hazelius som vän känsliga

och varma ord, hvilka här nedan återgifvas. I detta sammanhang kan

därför vara nog att erinra om, hurusom vid hans bortgång från intima

vänner stammande minnesord ägnades denna sida af hans personlighet

såväl i tidningar af ultra-högerfärg som i »Social-Demokraten». Ex-

klusiv eller kotteriartadt begränsad var ej hans vänkrets, och minnet

al honom utgör ännu bland dess medlemmar ett starkt föreningsband.
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Under förra hälften af Gunnars Uppsalatid fanns i en liten diskus-
sionsförening, som gick under namnet »Juntan», en föreningspunkt för

några af dessa vänner. Här diskuterades flitigt politiska, ekonomiska,
litterära och religiösa frågor med inledningsföredrag af medlemmarne
i tur och ordning. Här nedan återges som en erinran om »Juntans»

centrala personlighet och äfven till belysning af Gunnar Hazelius' all-

männa uppfattning ett af de sista inledningsföredrag, som där höllos,

nämligen en kort studie »Om patriotismen», som han föredrog i denna

krets på senhösten 1898. »Juntan» utgjorde emellertid, som sagdt,

endast en liten del af den stora vänkretsen, och många andra af Gun-

nars kamrater voro trägna gäster uppe i hans små trema studentrum

på Skytteanum, dit de lika ofta kommo för att hämta råd i hvarje-

handa lifvets förhållanden som för att utbyta åsikter eller hålla något

af dessa otaliga sammanträden, på hvilka Uppsalalifvet under denna

de många föreningarnas blomstringstid var så besvärande rikt.

Sina samtidspolitiska intressen vårdade Gunnar bl. a. genom me-

todiskt studium af utländska tidningar och tidskrifter samt genom

upprepade resor, i synnerhet till grannländerna, när något »stod på».

Då den unionella spänningen sommaren 1895 var starkare än någonsin

förr, kunde man finna honom i Kristiania på stortingets åhörareläktare,

och när februarimanifestet 1899 strök ett bredt streck öfver Finlands

lag och författning, töfvade det ej länge, innan han reste till Helsing-

fors för att på ort och ställe sätta sig in i förhållandena, hvilket för

honom underlättades genom vidt utgrenade släkt- och vänskapsförbin-

delser på andra sidan Bottenhafvet. I Finland stannade han då ett

par månader, knöt förbindelser med många bland de yngre laglighets-

ifrarne, deltog t. o. m. i tryckningen af den »underjordiska» flyg-

bladslitteratur, som var föregångare till publikationen »Fria Ord», och

skildrade i några anonyma korrespondenser till »Stockholms Dagblad»

ställningar och förhållanden i Finland med en själfständighet och sak-

kännedom, hvilken väl gick upp mot den, som mötte i de anspråks-

fullare och mera uppmärksammade skildringar af finska förhållanden,

hvilka vid den tiden sågo dagen i Sverige. Sina finska förbindelser

uppehöll han till det sista i ganska stor utsträckning; då situationen

1902 var som mest förtvinad och de första utvisningarna inträffade,
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for han ånyo öfver, uppsökte gamla vänner och var med på de utvisades

gripande landsfiyktsfärd Öfver Abo till Stockholm.

Om Gunnar Hazelius hette det efter hans död i en minnesruna i

tidningen »Helsingfors-Posten»

:

»I Gunnar Hazelius har Finland förlorat en af sina bästa och mest

trofasta vänner i Sverige. Det var under urtima landtdagens kritiska

tider han under en längre vistelse här fick en inblick i den jättekamp,

som då begynte och som pågått till den dag som är. Skeptiskt, kri-

tiskt såg han på företeelserna; en lång tid förgick utan att han fattade

någon bestämd öfvertygelse. Hvilken olikhet mellan honom och fler-

talet utländingar, som då fattade intresse för vårt land! Deras entusi-

asm var stor i början, men den var ytlig; för många af dem var »finska

frågan» endast en förströelse. Hazelius studerade frågan i grund. Och

så kom det sig, att för hvart nytt skede under de tunga år som gått

vardt han en allt säkrare, pålitligare och kunskapsrikare vän och

meningsfrände till det parti, som nu, genom landtdagen företrädande

hela folket, hoppas se arbete och strider krönas med framgång. Han

var därjämte icke blott en passiv vän, utan bidrog äfven aktivt genom

en högst värdefull publicistisk verksamhet, särskildt under senaste tider,

till en riktig uppfattning af den finska frågan inför Sveriges allmänhet.»,

Liksom faderns och farfaderns så var äfven Gunnar Hazelius' foster-

landskärlek nordiskt färgad. General J. A. Hazelius var en öfvertygad

skandinav, och hans storartade gästfrihet mot deltagarne i 1856 års

studentmöte skildras entusiastiskt t. ex. af Lorentz Dietrichson. Artur

Hazelius var mera genomträngd af medvetandet om den andliga kultur-

gemenskapen än af skandinavismens politiska ideal, och sin tro på

denna gemenskap omsatte han i gärning genom sitt Nordiska Museum,

till hvilket just 1850- och 1860-talets skandinaviska rörelse gifvit honom

den väckande impulsen. Samma betraktelsesätt behärskade äfven sonen

i fullaste mått. Han gaf bl. a. uttryck däråt, när han i museets in-

stallationskommitté med ifver uttalade sig för det nordiska momentets

fulla tillgodoseende vid samlingarnas uppställande i den nya byggnaden.

»Det ligger», skref han i sin gemensamt med hrr P. G. Vidstrand och

Emanuel Cederström till kommittébetänkandet fogade reservation, »något

af gammal god svensk fosterlandskänsla i detta att våga sig ut öfver

det egna landets gränser och något i god mening storsvenskt i att låta



GUNNAR HAZELIUS XIX

Sverige på detta område gå i spetsen för ett bättre förstående af den

till öfvervägande grad gemensamma kulturutveckling, på hvilken de

nordiska folken ha att bygga sin framtid». Den s. k. nyskandinaviska

rörelsen, som utgick från den nu skäligen domnade »Nordiska För-

eningen», kunde därför räkna på bans lifliga intresse, ocb han sökte

lämna den sin medverkan, så länge ännu några praktiska arbetsresultat

voro att vänta af dess i Sverige aldrig synnerligen lifskraftiga verk-

samhet. I 1897 års nordiska studentmöte var han en entusiastisk del-

tagare, ocb samma sommar hade han vid ett besök på Askov sökt

vinna personliga erfarenheter af denna centralhärd för folkligt nordisk

samkänsla.

Vistelsen vid Askov, där han bl. a. gjorde bekantskap med Schröder

ocb Christopher Bruun samt många andra danska och norska folkhögskole-

män, hade ett starkt inflytande på Gunnar Hazelius' inre känslolif. Det

hela beskref han som »ett bad i idealistiska stämningar». Där predi-

kades, skref han äfven, »i ord och handling känslolifvets betydelse, rundt

omkring en, om och om igen». Och som vinst af sin vistelse på Askov

räknade han framför allt »insikten om känslans betydelse och rätt så-

som en med tanken jämnställd makt inom människan». »Men», fort-

sätter han i samma förtroliga bref till en vän, »det var en farlig gåfva,

som jag där fick. Ty alltsedan dess ha allehanda vemodiga och pessi-

mistiska känslor stormat öfver mig. Jag tviflar på mig själf, och det

är för att tala med Jatgejr skald ett 'usundt tvivl'; jag tvifiar på min

framtid och dess möjligheter, men det är ett mycket robust tvifVeL

Det var under denna nya period af starka känslor och gnagande

tvifvel på egen förmåga att kunna något dugande uträtta, som han af

fadern fick del af denna önskan att sonen skulle på fullt allvar utbilda sig

till att efter honom öfvertaga en dryg ansvarsbörda för Nordiska Museets

framtid. Af någon personlig ärelystnad drefs Gunnar Hazelius ej, lika litet

som af inre böjelse, dä han kastade om en studieriktning, som blifvit honom

kär, ocb i stället beredde sig att ingå i Nordiska Museets tjänst. Visser-

ligen hyste han sedan barnaåren en stark beundran såväl för fadern som

för dennes museiskapelse, och själf hade han under sina resor pä lands-

bygden i Sverige, Norge och Finland med fäderneärfdt intresse studerat

nordiska folkseder och nordiskt folklif. Men museet hade också för honom

något skrämmande och afskräckande; det hade bidragit att göra hans
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barndoms hemlif ensligt och dystert, och för hans personliga läggning

med dess längtan efter handling bjöd det emot att lifvet igenom röra

sig i en värld af döda ting, då det var de lefvande människornas öden

som alltid lockat hans verksamhetslust. De nordiska folkens framtid

upptog också hans tankar i så oändligt mycket högre grad än deras

forntid. Han fogade sig emellertid efter fadern, lade andra framtids-

planer på hyllan och koncentrerade hela sin energi på att åtminstone

något kuona uträtta för de idéers främjande, hvartill Artur Hazelius

ansett sig böra påkalla hans medverkan. Förändringen i hans lefnads-

planer och en tidigt förnummen förkänsla af de svårigheter, som skulle

möta, ökade emellertid pessimismen i hans lynnesart. Den bästa af-

ledare för sina tvifvel och sitt vemod fann han då — förutom i det

varma och handlingskraftiga intresset för jämnåriga och yngre vänners

lefnadsförhållanden — i sin ärfda och från ungdomen uppöfvade känslig-

het för estetiska intryck. Därom skrifver en af hans vänner i några

förut publicerade minnesord: »Af naturen var han i hög grad

mottaglig för intryck af poesi och konst, kanske mer än många som

älska att ståta med sin estetiska subtilitet; svensk och norsk poesi

delade nog med Carlyles bistra lifsfilosofi äran af att höra till de

mest lästa böckerna i hans väldiga bibliotek, som samlats under tre

generationer.» Från sina ännu oafslutade studieförberedelser, från

kamratlifvet i vänkretsen och den kontemplativa stillhet, som Uppsala

ännu ej helt förlorat, kallades han så genom Artur Hazelius' plötsliga

död (den 27 maj 1901) ut till de mångahanda praktiska bestyr, som

väntade i hufvudstaden.

Hufvuddragen af denna Gunnar Hazelius' verksamhet i Nordiska

Museets tjänst äro redan här ofvan berörda, och det ingår ej i för-

fattarens afsikter att närmare uppehålla sig vid dem under detta an-

språkslösa försök att upprulla en minnesbild af den bortgångnes be-

stämmande karaktärsdrag och personliga utveckling.

På Skansen sträfvade han förnämligast att stadga och befästa de

Hazeliuska traditionerna och därmed i sin mån bidraga att trygga den

populära institutionens oafbrutna utveckling efter de redan från början
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af fadern med säker hand för densamma uppdragna riktlinjerna, och
betydelsen af en sådan sträfvan lära ej Skansens otaliga vänner i

hufvudstaden och landet rundt vara böjda att underskatta. Den arbets-

fördelning Artur Hazelius där infört, ställde oerhördt stora fordringar

på föreståndaren, hvilken det ålåg att ständigt vara till hands för att

bestämma så i stort som smått. Till denna dryga arbetsbörda, som
sonen bar med heder i 3y2 år, kom därjämte hans deltagande i det Nor-

diska Museets nämnd åliggande ansvarsfulla arbetet med fastställande

af plan för de vid stiftarens bortgång ännu endast mycket ofullständig!

ordnade samlingarnas installerande i den nya byggnaden på Lejon-

slätten, Detta arbete försvårades i af den utomstående lätt förbisedd

mån genom den omständigheten, att den väldiga byggnadskomplexen

endast utgör en del af den museibyggnad Artur Hazelius ursprungligen

tänkt sig skola inrymma hans samlingar. Modifikationer i dennes för

öfrigt aldrig bestämdt fixerade installeringsplaner voro nödvändiga, och

det omdebatterade problemet gällde samlingarnas uppställande inom

den efter en starkt reducerad plan uppförda museibyggnadeu utan offer

af det väsentliga i det folkligt uppfostrande helhetsintryck, som för

Artur Hazelius vid sidan af de vetenskapliga intressenas tillgodoseende

alltid varit en hjärtesak vid hans framtidstankar om sitt Nordiska

Museum.

Det var sonen Gunnars fasta och under långvarigt öfvervägande

mognade öfvertygelse, att den museiplan, som till sist genom nämndens

beslut blef den gällande, innebar en bestämd och principiell afvikelse

från det museumsideal, i hvars tjänst Artur Hazelius en gäng planerat

byggnaden, att den offrade mer än stiftaren ens under trycket af över-

väldigande tekniska svårigheter skulle ha gjort utaf det »lärande,

väckande och folkuppfostrande», som han genom sin museiskapelse

mera direkt än fallet är i vanliga vetenskapligt kulturhistoriska musei-

samlingar ville låta verka på den besökande allmänheten. Som sin

oryggliga plikt ansåg Gunnar — här må citeras några rader ur hans

yttrande i installationsfrågan - »att, så vidt jag det mäktar, arbeta

för upprätthållandet af de tankar och ideal, som jag fast tror ha varit

ledande för honom och på hvilkas lifskraft och betydelse jag Bjälf liirt

mig lita». När nämndens majoritet efter hans mening — ocli enligt

hans uttryckliga erkännande från dess synpunkt med tull rätt - beslöt
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sig för den nya planen, så var hans värf till ända. Han afgick från

sin befattning och ansåg därvid plikten bjuda, att han klart framhöll

sin öfvertygelse om att »det gällde en väsentlig förändring i museets

dittills följda utveckling». Genom denna förändring ansåg han sig löst

från sitt löfte till fadern, och med den öfvervunnes vemod blandade sig

en stärkande känsla af frigörelse. Så mycket hellre kunde han för

öfrigt lämna sin intendentsplats vid Skansen, som han därigenom under-

lättade förverkligandet af ett hans faders mycket bestämda önsknings-

mål, det nämligen att museets olika afdelningar skulle uppbäras af

samma anda och därför stå under enhetlig ledning. Hans beslut fat-

tades, så snart han insåg, hurudan stridens utgång skulle blifva —
måhända ett helt år innan det förverkligades. Genom att antaga en

erbjuden plats som medlem af Nordiska Museets nämnd sökte han und-

vika blotta skenet utaf att af sårade personliga känslor eller andra lik-

nande motiv genom sin lätt misstydda afgång vilja komma »buller»

åstad och därigenom bereda den nya ledningen ökade svårigheter ut-

öfver dem, som äro oskiljaktigt förbundna med det maktpåliggande

värfvet.

Slitande och pröfvande på många sätt var naturligtvis denna långa

tid af kamp för en sak, om hvars berättigande Gunnar Hazelius var

lika öfvertygad som att hans åskådning därvidlag hade ytterst ringa

utsikt att tränga igenom. I ett afseende blefvo emellertid dessa sista

mödans och stridens år de lyckligaste i Gunnars lif: han vann omsider

hvad han förut lifvet igenom längtat efter och saknat, ett hem. I de-

cember 1902 ingick han äktenskap med en af Skansens amanuenser,

Gina Broman, och i de små låga rummen uppe i »Gula villan» lefde

sedan det unga paret det lyckligaste hemlif. Dit upp funno ock de

gamla vännerna vägen i stort antal, och den gästfria intendentsbostaden

på Skansen blef för dem snart en samlingspunkt liksom förut student-

rummen på Skytteanum.

Gunnar Hazelius' hälsa hade länge varit vacklande. Gång efter

annan hade han tänkt taga sig en längre tids tjänstledighet för att

återhämta krafter och fullända sin afhandling, men installeringsfrågans

afgörande dröjde, och när det ändtligen fallit, voro hans krafter starkt

medtagna. Han drabbades i senare hälften af februari 1905 af en

ytterligt häftig magblödning och efter endast fem dagars sjukdom afled
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han kort efter midnatt den 26 februari. Söndagen därpå fördes lians

stoft under stort deltagande från Nordiska Museets och allmänhetens

sida till den sista hvilan på Solna kyrkogård. Vid jordfästningen i

Oscarskyrkan talade vid båren lians vän docent Einar Billing varma
och väl afvägda ord om det intryck Gunnar Hazelius' person gjorl på

dem, som stått honom nära. Som afslutning på denna korta teckning

må återgifvas den karaktäristik af Gunnar, som vännen inflätade i sitt

griftetal:

»För oss, som fått stå Gunnar Hazelius nära, är det ej en rätt,

utan en plikt att i dag, främst till själferinran och själfbesinning, ut-

tala, hvem han var och huru märkligt gripande lian- minne talar,

manande till trofasthet i rättfärdighetens tjänst En hvar som blott

något litet kände kretsen af hans tankar och intressen vet, Inn u de alla

strömmade till med en alldeles särskild styrka mot hvarje punkt, där

det gällde en rättfärdig saks kamp mot oförrätt öfver hvarje köp-

slående med denna dömde han mer än vanligt strängt, men på rättens

seger trodde han. Med den starka rättfärdighetskänslan möttes en af

allt, han i barndomshemmet såg och hörde, väckt och närd, änder

studietiden själfständigt befästad och fördjupad fosterlandskärlek. De

två, rättskänslan och fosterlandskänslan, liksom genomglödgade hos

honom hvarandra. Åt fosterlandskänslan bevarades därigenom en sund

nykterhet och gafs ett starkt kritiskt drag, men rättskänslan fick af

detta möte ett rikare lif och en varmare färg. Men ej synnerligen Därå

behöfde man komma honom, för att få ett starkt intryck af den energi,

hvarmed rättfärdighetskrafvet vändt sig också inåt, mot honom själf.

Den obetingade vördnaden för pliktens majestät, som ej på några om-

vägar fick degraderas till en tjänare, utan måste vara bärskaren, var

det innersta centrum, om hvilket hans personlighet kretsade. Detta var

det, som åt hela hans gestalt gaf en så säregen prägel af lugn, samlad

kraft. Men på samma gång var där en ständig rörelse, aldrig blefhan

tillfreds med det redan vunna. Man fick, tror jag. nästan livar gäng

man mötte honom på nytt, ett intryck som hade det hela slutit sig än

fastare samman, liksom till en karaktärsfullhetens knutna band. Man

slogs ofta af den klara skärpa, hvarmed hans omdöme sköt allt oväsent-

ligt åt sidan och tog fram kärnan. Man förändrade sig öfver den sega

uthållighet, hvarmed han betänksamt, men oatlatligt fullföljde de mal,
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han fattat i sikte. Men sin djupaste rot hade nog också detta i vil-

jans klara samling kring pliktens bud.

Tidigt, långt tidigare än hos oss är vanligt, fördes han som sin

faders arftagare in i stora och ansvarsfulla offentliga varf. Dock hade

redan dessförinnan hans kraft pröfvats på arbeten och uppgifter af

skiftande slag, och ledarens plats hade han intagit oftare än de flesta

anade. De som här följt honom visste, att energien hos honom var,

om än annorlunda färgad, dock knappast ringare än hos fadern, och

de menade ej, att en för stor uppgift blifvit honom anförtrodd. Men

med arietet blef det väl dock så, att det blef alltför tungt. Det var ej

blott de hopade göromålen, de oaflåtliga omsorgerna som tyngde —
han kände också bördan af en stor tradition. Och det ena förenade

sig med det andra och bådadera med hela hans läggning att mer än

rätt hälsosamt var få det myckna yttre arbetet att äfven här gå öfver

i ett inre, och det innersta att tyngas ned under den yttre mångfal-

dens tryck. Kort blef här hans arbete, att det var litet, skall ingen

säga. Enhvar som följt det märkte också här den uthålliga energien

och där bakom den stränga plikttroheten och vet, hvilka offer han intill

slutet bragte den fosterländska saken. Men de som på något sätt voro

beroende af hans omtanke, de märkte, att hans uthållighet aldrig var

så seg, hans arbetstrohet aldrig så stor, som när det gällde omsorgen

om andra människor. Och de säga ej, att det arbete han utfört var

litet.

Men kort blef hans arbetsdag, så beklämmande kort, när hans

vänner tänka på, hvad de väntat af dess fortsättning. Det fanns, tror

jag, hos mer än en af dem en egendomlig dunkel känsla af, att om det

en gång riktigt gällde, skulle han, hur gärna han än höll sig i bak-

grunden, nog på ett eller annat sätt tvingas fram i ett af de främsta

leden. Det fanns knappast någon, om hvilken vi med sådan trygghet

vågade säga: han skall ej vackla.

Förunderlig i sanning var den dragningskraft han på kamrater

utöfvade och den makt han hade öfver sina vänners sinnen. Fåordig

och sluten, otillgänglig på sätt och vis — sådan var han — intet glän-

sande, intet omedelbart vinnande öfver hans väsen. Och dock vann

han, dock drogs den ene efter den andre från skilda håll liksom oemot-

ståndligt till honom.
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Och den, i hvilken han en gång fått tag, bands allt lastare vid

honom. Han hade ju en tradition från far och farfar att uppbär»
äfven i detta liksom i det öfvervägda, man kunde säga metodiska sätt,

hvarpå han band vidare på de en gång knutna banden. Men ingen

metod hade räckt till, om ej något annat stått bakom och hela tiden

omärkligt arbetat med. Hemligheten i hans styrka var äfven här den-

samma. Man kände, att här var en som ej vacklade, en på hvilken

man obetingadt kunde lita: en karaktär. Intrycket häraf var så starkt,

att det stundom i hans närhet — om jag äfven i detta fall skall våga

tala för flera än mig själf — förde med sig en känsla af förödmjukelse.

Kanske skulle det känts skrämmande, om man ej, ju närmare man kom

honom, också alltmer märkt den vänliga värmen i lians väsen. Mer än

i de få orden röjde sig hans vänsinne i blickens blidhet — mest röjde

den sig i gärningarna. Klok var han, god att taga rad af, bäst därför,

att hans råd så gärna togo form af handling. En trofastare vän har

nog ingen af oss ägt. Det bästa af hvad han här i tysthet verkade

kan ej lätt mätas eller vägas; det har något af evighetshalt i sig. Vi

borele alla tacka Gud för att vi fatt äga en -.ulan \.m. *Ej med tårar

skall ditt minne firas, ej likt dens, som går och snart skall glömmas1

,

så borde vi med sanning kunna säga inför hans minne. Stor smälek

vore det för oss, om det ej blefve sanning.

Ju närmare man kom honom, dess mer kände man af den stilla,

starka värmen på djupet. Så kunna vi ana, fast vi ej våga mycket

därom tala, hur mycket de som stodo honom allra närmast ha känt

däraf, och hur fast det band var, som där slets. Men sa första vi ock,

att de bättre än vi alla känna, att det ej är litet, som han lämnat i

arf. De känna allra bäst evighetshalten däri.





Om patriotismen
Ett föredrag i Uppsala i november 1898'

Helena Nybloms ord om fosterlandskärlekens orimlighet, att den

ej hör till de ting som kunna förklaras och att den därför ej heller skall

förklaras, 2 äro i viss mån sanna. Hos de enskilda människorna är ju

i allmänhet fosterlandskänslan helt oreflekterad. I»»
1 stora massorna af

arbetande och sträfvande statsmedborgare — huru varmt och hängifvet

de än älska sitt land och bidraga till dess blomstring — ha helt na-

turligt intet intresse af att analysera sina känslor och undersöka, hvar-

för de egentligen känna mera för det ena landet än för det andra.

Och det är rätt så godt det! En dylik analys är ju ingalunda lätt.

Tanklöst och ytligt resonemang skulle kanske föra många till samma

resultat som den uppburna kritikern Hjalmar Söderberg, hvilken i en

recension öfver Heidenstams Karolinerna talar (»in

»den känsla för hemmet och allt livad hemmets är, som är fosterlandskärlekens

kärna och det enda i den, som har lifskraft nog att öfverlefva reflexionen >.
3

Emellertid torde äfven en mindre skar}) reflexion än Hjalmar Sö-

derbergs lätt nog öfvertyga en därom, att fosterlandskärleken, äfven

afklädd all yttre fras, innebär något annat och något mer än att blott

vara »en känsla för hemmet och allt hvad hemmets är .

För mig är patriotismen i främsta rummet en känsla som binder

människorna i större och mindre grupper. Det är för individen känslan

af samhörighet med och delaktighet i det mänskliga samhälle, hvari

man lefver, en känsla, som åtminstone i sinn högre former äfven

innebär medvetandet af ansvar och förpliktelser gent emot detta

samhälle.

1 Tryckt efter författarens anteckningar.

2 Fosterlandskärlek (Fören. Heimdals Folkskrifter n:r J.

3 Ord och bild 1898, s. 277.



XXVIII OM PATRIOTISMEN

Detta afser ej att vara någon definition, endast att ange en ut-

gångspunkt för försöken att ingå på frågan om hvad patriotismen är

och hvilken betydelse den bör tillmätas.

Hvarpå beror då denna samhörighet? Människorna hafva mycket

gemensamt med hvarandra, men allt kan ej bidraga till att skapa

patriotism. Hvad är det för slags samhällen, inom hvilka man kan

tala om patriotism?

Akademiska världen här i Uppsala bildar ett samhälle för sig. Men

man talar ej om dess patriotism i det ofta hänsynslöst egoistiska in-

trigspelet om utnämningar och förslag.

Däremot talar man gärna om lokalpatriotismen i en stad som

Kalmar, där man sträfvar att till hvarje pris få behålla sin biskoplige

själasörjare. — Man tycker att en själfständig isländsk patriotism är

mer berättigad än en speciellt skånsk, en finsk mer än en fennomansk.

Man tycker att patriotismen i ett litet land som Anhalt är en smula

löjlig. 1 Hvarför?

Är patriotismen kärleken till fosterbygden, så kan väl denna kär-

lek vara lika stark och lika mycket värd i det ena landet som i det

andra, i ett lydrike som i ett själfständigt land. Ellen Key gör så-

lunda patriotismen egentligen till en hembygdskänsla, när hon så oänd-

ligt mycket mer än Tegnérs Svea värderar Heidenstams strof

»Jag längtar hem. Jag längtar livar jag går

— men ej till människor! Jag längtar marken

jag längtar stenarne där barn jag lekt.»

Men här kan man kalla i minnet Thorilds manligt starka ord:

»Detta ord fädernesland betyder ej den kalla jordgrund på hvilken vi trampa,

dessa berg och dälder hvarest fånar och trälar likaså gärna kunde dväljas: utan det

betyder allt hvad som ibland oss är godt och stort, alle redlige och ädle, med hvilka

vi andas samma luft och njuta samma lagar, med ett ord alla de som dela med oss

lif, dygd och lycksalighet.»

1 Furstendömet Anhalts nationalsång:

»Du Anhalt bist mein Vaterland

Wir machen stolz es laut bekannt

Anhalt ist unser Vaterland.

Wie oft schon ist dein Kuhm erklungen

Welten hat er längst durchdrungen.

Dein Name wird mich in Gefahren

Vor Schimpf und Schande stets bewahren.»
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Det är kanske att gå alltför långt, om man med Thorild nekar

kärleken till den jord som man bebor och till sitt Lands natur all be-

tydelse för uppkomsten af den patriotiska känslan. I vissa land, både
mera primitiva och sådana som äro genomträngda af en hög odling,

spelar säkert detta moment t. o. m. en stor roll, sa i Frankrika

Att återigen ej heller de statsliga institutionerna kunna vara nog

att bilda grundvalen för patriotismen, visas oss genom exempel från

alla Europas hörn. Ingen vill förneka eller bagatellisera den polska

eller irländska patriotismen, men någon polsk eller irländsk stal exi-

sterar ju ej. Det fanns en italiensk patriotism, långt innan Italien

enades till en stat, och ännu klappar nog i de italiensktalando trak-

terna kring Triest månget hjärta af en patriotism lika varmt italiensk

som i Rom och Neapel.

Men ras- och s^n?/j-gemensamhet äro väl det oundgängliga un-

derlaget för fosterlandskänslan? Ingalunda. Den engelsktalande anglo-

saxiska rasen är delad på tvenne stater med hvar sin säregna patrio-

tism. Fransmännen i Canada hafva långt mer gemensamt med sina

engelsktalande landsmän än med inbyggarna i Frankrike. Och i

Schweiz se vi ett exempel på huru folk, skilda i språk och ras, äro

sammanförda i ett land och besjälas af en gemensam fosterlandskärlek.

Äfven Belgiens flamländare och valtoner, Finlands fennomaner och sveko-

maner enas af en gemensam kärlek till fosterlandet.

Att åter patriotismen kan existera oberoende af gemensamma

historiska förutsättningar ser man både i Tyskland och i Italien.

Redan af nu anförda exempel får man ett intryck af hur skiftande

patriotismen kan gestalta sig i olika land. Och ser man tillbaka på

förhållandena i gångna tider, får man ett ännu skarpare intryck af

patriotismens relativitet. Här är ej Öll&lle till någon mera ingående

redogörelse, och ej heller har jag haft tid och förmåga att bereda

någon sådan, men ett par allmänna hänvisningar kunna dock vara på

sin plats.

Under 1300- och 1400-talen åtnjöto som bekant städerna i Tysk-

land en hög andlig och materiell blomstring. Den patriotism, som

eldade och entusiasmerade de frihetsälskande och själfständiga borgar&e

i medeltidens stadssamhällen, kan ej kallas för lokalpatriotism i våt

tids mening. Den var därtill alltför äkta och djupt grundad.
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Och under 1500-talets religiösa brytningskamp bestämdes ju tyd-

ligen samhörighetskänslan för en stor mängd människor hufvudsakligen

efter gemensamheten i religiöst hänseende. Ras och språk hade tyd-

ligen ännu ej erhållit samma ideella betydelse som de nu äga.

Hvad var det som under den franska revolutionens dagar dref ut

från Frankrike alla dessa skaror af konungatrogna landtjunkare och

hofmän? Detta emigrantparti kan ej dömas blott på beskyllningeu för

egoism och bristande fosterlandskärlek. Förklaringen till emigranternas

uppträdande måste sökas däri att deras patriotism var på det närmaste

knuten till konungens person och till de samfundsförhållanden, som af

revolutionen omstörtats. Låt vara att det var en trång och föga sym-

patisk känsla för fosterlandet, i sina bättre yttringar var det verkligen

ett slag af patriotism.

Efter napoleonska väldets fall intager nationalitetsidéen en allt

mer framträdande plats bland tidens drifvande krafter. Patriotismen

knöt sig nu vid nationaliteten och åstadkom med denna det storverk

som ligger i tyska och italienska staternas samlande.

Men patriotismen kan ej förklaras endast genom nationalitets-

begreppet. Detta bör vara klart redan genom det ofvan sagda och

genom en hänvisning till Schweiz, Finland och flera andra stater.

Nationalitet är dessutom ett alltför mångtydigt begrepp för att man

däri skulle få något stöd.

Det är alltså tydligt att ras, språk, religion, hemort, statsinstitutio-

ner hafva betydelse för fosterlandskänslans bildande, men tillika att intet

af dessa enskilda moment är så väsentligt, att det ej kan vara borta.

Men det finnes en faktor, som jag tror i långt högre grad än

någon af dessa är konstitutiv för fosterlandskänslan. Och det är kul-

turen, kulturarfvet.

En gemensam kultur fostrar en gemensam patriotism. Tager man

patriotismen som grundad i medvetandet om en gemensam andlig och

materiell odling, af gemensamma intressen i kulturellt afseende, så

förklaras, synes det mig, patriotismens olika, skiftande former; Och

då språket ju är ett af de allra viktigaste kulturmedlen, är det natur-

ligt, att språket — särskildt i våra dagar — ofta synes hafva en nästan

bestämmande betydelse för patriotismen. Språket är i hotade land det

sista värnet för den själfständiga kulturen, språkgränsen utgör skydds-
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grafven mot de anstormande främmande idéerna och kulturintrycken.

Men språket har denna betydelse endast när det uppbär en kultur,

nar det verkligen är ett kulturspråk. Serbiskan spelar BB tinga roll,

knappast ens platt-tyskan bär upp en egen patriotism. Man jämföre

platt-tyska och holländska!

I Finland och Schweiz finnes en gemensam kultur oberoende af

de där talade språken. Där är ej heller patriotismen knuten vid ett

visst språk. I Österrike-Ungern kan man ej gärna tala om någon

gemensam patriotism. Det finnes ingen gemensam kultur, som genom-

trängt de olika landsdelarna och som känner sig stå i något motsats-

förhållande till andra länder.

Spanska talas i Mexiko, i större delen af Syd-Amerika och på

Cuba. Men spanjorerna ha ej kunnat skapa någon enhetlig själfständig

kultur för hela den spansk-talande världen. Och lika litet har portu-

gisiskan i Portugal och Brasilien af dessa två länder bildat en kul-

turell enhet.

Jag skulle vilja gå så långt som att påstå, att patriotismen rent

af är en kulturprodukt. Att där den framträder är det som resultat

af en kulturell utveckling.

Hos vilda och halfvilda folkslag kan man knappast tala om någon

patriotism. Det intygas från alla håll att deras solidaritetskänsla är

oerhördt liten. De förråda hvarandra. De kunna på sin höjd Förenas

i gemensamhet mot en inkräktande främling.

Hos de befolkningslager som stå lägst i kultur är ock fosterlands-

känslan svagast.

De bondefreder som ofta slötos vid skånska gränsen vittna om,

att, när ej de materiella intressena kommo med i spelet, fanns det hos

bondeklassen föga förståelse för och medvetande af den kulturella ge-

mensamheten.

För min del kan jag uppskatta och respektera Ibsens patriotism,

som tar sig uttryck i hans ord:

»Så långt min digtning trender sind i brand.

Så långt går gnonsen for mit fiedreland. -

>

Man behöfver blott ej skärpa meningen i dessa ord allt för mycket.

Panslavismen är ett spöke, som rätt ofta plägat sätta skrämsel i

de räddhågade. Men det är uppenbart, att någon panslavistisk patrio-
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tism ännu ej existerar. Därtill saknas ännu förutsättningarna i kul-

turellt hänseende. Tvärtom uppstå ju nya slaviska nationalstater med

utpräglade särdrag och en bullrande patriotism.

Då staten alltid har haft tendens till att i allt större utsträckning

få inflytande på den kulturella utvecklingen, är det klart att den kan

utöfva en mycket stark inverkan på patriotismens väckande och rikt-

ning. Dock synes mig Hjärne gå för långt, då han säger:

»Det bör ej förglömmas att fosterlandskärleken väsentligen sammanfaller med
politiskt samfundsmedvetande, som ej kan utvecklas hos en från det verksamma stats-

lifvet utestängd massa.» 1

Men att t. ex. den tysk-holländska landgränsen bildar skiljelinjen

för en tysk och en holländsk nationalitet, för en tysk och holländsk

patriotism, det beror på statsinstitutionernas mångsidiga ingripande i

statsmedborgarnas lifsvillkor, och detsamma gäller om portugisisk och

spansk nationalitet.

Staten har i rättsordningen, i förvaltningsväsendet, i skolan och

kyrkan, i militärväsendet samt i en mängd andra sidor af sin verk-

samhet möjligheten att skapa en gemensam kultur.

Patriotismen är sålunda enligt min uppfattning grundad på gemen-

samt medvetande af att äga samma odlingsarf, samma kulturella in-

tressen och sträfvanden.

Människan födes gäldenär till samhället. Hon har emottagit en

så stor skatt af kultur, en fond af andlig och materiell odling, hvilken

hon dagligen och stundligen njuter af. Hvarje tänkande människa

måste också mottaga en stark känsla af sin plikt att ej låta detta arf

förfaras utan efter förmåga inlägga eget arbete i samhällets tjänst.

Då det alltid är svårt att rycka en människa ut ur den omgifning,

där hon växt upp och fått sina bildningsintryck, så är det gifvet att

det just är i denna sin omgifning, som hon kan utföra sin bästa gär-

ning. Där har hon sitt rätta arbetsfält. Man kommer säkert till den

bästa förståelsen af sig själf och sin plats i samhället, till sin bästa

uppgift i lifvet och till största möjligheten att där uträtta något, lik-

som till den mest harmoniska utvecklingen af sin personlighet, om man

lyssnar till den granens susning, vid hvars rot ens bo är fäst.

1 Kösträttsreformen (i Svenska Dagbladet 31 okt. 1898).
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Patriotismen utgör ju alltid ett ideellt moment och är därför alltid

något i och för sig tilltalande, men först när till den patriotiska känslan

anknyta sig praktiska sträfvanden, ett arbete för ett mål, får den ett

verkligt värde ur synpunkten af hela mänsklighetens och den mänskliga

odlingens utveckling.

Ju mer mångsidigt fotad i verkligheten patriotismen är, desto större

betydelse äger den för samhällsutvecklingen. Dess värde i detta hän-

seende är beroende på det värde, som det samfund äger, till hvars

tjänst den patriotiska känslan sträfvar att sammanföra och entusias-

mera människorna.

Ellen Key säger ganska riktigt, ehuru kanske ej alldeles ur samma
synpunkt som den nu förfäktade:

»Icke hvarje slag af patriotism är värd att ägas, icke hvarje art af nationell

stolthet vidgar ett folks hjärta.

Att få någon värdemätare på de skilda slagen af patriotism är

svårt. Ju högre och mera ideellt målet siittes, ju varmare och inner-

ligare fosterlandskärleken är rotad och ju flera lager af befolkningen

den har genomträngt, ju hårdare, segare och kraftigare striden för dess

berättigande utkämpas, desto mera värde har patriotismen, ej blott för

individen, utan äfven för världsutvecklingen i dess helhet. Skulle äfven

det folk duka under, som eldats i kamp af en sådan patriotism, dess

strid har dock ej varit förgäfves. Krafter uppkallas, som annars skulle

fått slumra oväckta. För att segra måste motståndarna upptaga mycket

af det bästa, för hvilket den andra sidans män från början kanske en-

samma kämpat. Ett oss nära liggande exempel är svekomanernas kamp

i Finland. Ett annat är danskarnes kamp i Xordslesvig, som hatt be-

tydelse både för tyskarna i Nordslesvig och för Danmark.

Ett folk som värnar sitt oberoende, kämpar for det kulturella

sambandet med det förflutna, kämpar, liksom skyterna i Herodotus.

för fädernas grafvar.

Patriotismen är alltid, där den framträder, grundad på ett mot-

satsförhållande. Det måste finnas ett medvetande om en egen kultur,

skild från andra folks, om eget kulturintresse, som måste befordras och

utvecklas under täfian och kamp med andra folk.

Om ock utvecklingen nedbrutit mänga skrän kor, sä har dock

ingen utjämning folken emellan ägt rum. Allt .jämt liar hvarje folk
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sin utpräglade individualitet. Man kan ej hoppas på — äfven om man

skulle önska det — att människosläktet en gång skall blifva en kom-

pakt massa, besjälad af ungefär samma intressen och ideal.

Kulturens framtid torde tvärtom bero på folkens inbördes täflan,

ju flera folk som deltaga i denna täflan, hvar med sin egenartade

patriotism, desto bättre.

Men visserligen kunna områden af andlig kultur flyttas ut ur

folkens täfiingskamp och öfverlåtas åt individernas. Så har delvis

skett med det religiösa området. Det utöfvar nu jämförelsevis ringa

inflytande på patriotismen, liksom på staternas ställning till hvarandra.

Man kan möjligen hoppas att så skall bli fallet äfven med språk

och ras.

Täflingskampen mellan olika slag af patriotism framträder i

många former.

Så kan ett folk splittras mellan en inskränktare patriotism och en

mera omfattande.

I Tyskland vid föreningsverkets genomförande funnos t. ex. i de

flesta af staterna såväl personer, som byggde sin patriotism på den

tyska enhetstanken, som sådana, hvilka framför allt höllo på det egna

landets själfständighet. Och det finnes intet skäl att hårdt döma exem-

pelvis den hannoveranska patriot som hatade Preussen. Ännu finnas

ju i Preussen många personer, hvilka i första rummet äro preussiska

patrioter och först i andra rummet tyska, samtidigt med att de för-

döma den bayerska separatpatriotismen.

I Kalmarunionens Sverige möter man äfven något af samma splitt-

ring. Och hvad var skandinavismen annat än ett försök att skapa en

skandinavisk samkänsla, en skandinavisk patriotism? Alla de, som äro

öfvertygade om, att de skandinaviska staterna hafva gemensamma kul-

turella intressen att bevaka, de kunna ock fortfarande vara skandina-

viska patrioter, och de kunna t. o. m. ha rätt att i vissa fall sätta

den skandinaviska patriotismen öfver den speciellt svenska, norska

eller danska.

Uppfattas kosmopolitismen blott såsom en samkänsla med öfriga

kulturstater, som ett slags kulturvärldspatriotism, då finner jag äfven

den högst berättigad. Det finnes för en sådan många gemensamma
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intressen att taga vara på, kanske äfven statsegoistiska intressen att

hålla tillbaka.

Skulle man däremot vilja karaktärisera kosmopolitismen som en

känsla af samhörigheten mellan människorna öfver hufvud taget, måste

jag anse en dylik kosmopolitism fullkomligt värdelös.

Visserligen påstår man att vi alla härstamma från Adam, men

släktkänslan är i alla händelser alltför litet utvecklad för att man på

den kan bygga något starkare medvetande om samhörighet. Sam-

känslan existerar ej i verkligheten annat än i förhållande till de folk,

som tillhöra vår kulturvärld. Vi ha i grund och botten ytterst litet

gemensamt med kineserna, som ju dock äro ett kulturfolk. Och busch-

män, kongonegrer och papuas kunna vi visserligen kalla — fast det

icke klingar riktigt äkta — för våra bröder, men ej ens för missio-

närerna torde denna samhörighetskänsla vara den bestämmande, långt

mer är det väl för dem den religiösa maningen, som utgör drif kraften.

Då en dylik kosmopolitism ej kan stödja sig på något motsatsför-

hållande — utom möjligen till djuren — och ej har några intressen

att försvara, så kommer den att sakna innehåll. Där den öfverhufvud

taget framträder, ter den sig rent negativ i förakt för och motarbetande

af de patriotiska sträfvandena.





OM HANDTVERKSÄMBETENA UNDER

MEDELTIDEN

EN INLEDNING TILL SKRÅVÄSENDETS HISTORIA I SVERIGE





Utgifvarens förord.

Det var Gunnar Hazelius' afsikt att ägna sin gradualafhandling ål

en undersökning af det svenska skråväsendets historia från dess uppkomst och
ett godt stycke inpå 1600-talet. För detta ändamål började han redan tidigt göra

utdrag ur det svenska materialet, företrädesvis det tryckta och därvid särskildt

Gustaf Vasas registratur samt rådsprotokollen; på detta sätt samlade han en

ej obetydlig mängd anteckningar. Emellertid fann han snart omöjligheten af

en sådan undersökning utan ingående kännedom om handtverksämbetenas all-

männa utveckling under medeltiden; och som så ofta händer, fördjupade han

sig i detta stora ämne med dess många omstridda punkter, så att det till

sist kom att bli enda föremålet för hans licentiataf handling. Efter hVrariga

studier nedskref han denna under sommaren 1900, hvarefter den blef ren-

skrifven och aflämnad under loppet af hösten, då dess författare aflade examen

i sitt hufvudämne, historia.

Som den föregående lefnadsteckningen omtalar, utgjorde detta i verklig-

heten slutpunkten på Gunnar Hazelius' studiebana. Under de följande åren,

upptagna af nya tunga plikter, var den outgifua afhandlingen en ständig källa

till bekymmer. Länge var dess författare bestämdt emot att ge ut den i

dess dåvarande skick, på grund af att den planlagts som en inledning till

skråväsendets historia i Sverige och ej borde offentliggöra utan en fortsätt

ning som behandlade själfva hufvudämnet. Allteftersom tiden gick och Dy

litteratur tillkom i utlandet, förutsatte en publicering dessutom änder alla

förhållanden ett mått af arbete, hvartill det då saknades frihet och ro. Vid

sidan af allt annat fick dock Gunnar Hazelius tid att läsa och tänka öfver

åtskilligt af de senaste årens litteratur, ehuru dessa studier tyvärr icke resul-

terat i något större antal utdrag eller rättelser till afhandlingens text.

Till sist skulle pä nyåret 1905 den ständigt uppskjutna ledigheten komma

till stånd och afhandlingen beredas för trycket.

Då någon fortsättning till afhandlingen* färdiga del ej ens blifvit påbörjad,

har det gifvetvis ej kunnat vara tal om annat än att ge ut det redan af-

slutade som en helhet för sig. Läsaren torde äfven finna, att arbetet verk-

ligen i alla afseenden är ett afslutadt helt. Emellertid får det å andra sidan

aldrig lämnas ur sikte, att framställningen tänkts som en inledning till det

svenska skråväsendets historia; författarens anmärkning om arbetets plan, som

följer härefter, torde visa, huru mycket han låtit leda sig af denna synpunkt

Behofvet af att låta den komma till uttryck äfven i arbetets titel har gilvit

utgifvaren mod att insätta undertiteln: »En inledning till skråväsendets historia

i Sverige».
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Utgifningen af den färdiga framställningens text har ej erbjudit större svå-

righeter, eftersom licentiatafhandlingen föreligger både i koncept och i prydlig

renskrift. I det hela är texten nu tryckt i det skick den befann sig hösten

1900. Författarens egna senare rättelser ha dock sorgfälligt tagits ad notam,

och i öfrigt ha uppenbara felaktigheter alltid rättats samt här och där små
formella ändringar företagits med lätt hand. Blott i ett enda fall har en

omarbetning ägt rum, nämligen beträffande bokens första sidor, för hvilka

författarens disposition till en ny redaktion förelåg. Framställningen af de

romerska handtverksföreningarna har sålunda tämligen fritt utarbetats med
ledning af denna disposition, öfriga bevarade anteckningar och den före-

liggande litteraturen — till större delen dock med bibehållande af författa-

rens egna ord. I tredje kapitlets text har dessutom gjorts ett tillägg (inom

klämmer och med särskild stil).

Efter författarens mening voro några partier af texten i behof af be-

tydlig sammandragning, medan han haft för afsikt att fördjupa framställningen

på andra punkter. Till den förra kategorien hörde det långa tredje kapitlet,

som diskuterar de äldsta urkunderna om handtverksämbeten en och en, till

den senare bl. a. skildringen af gilletankens utveckling. — Äfven om några

dylika förändringar skulle ha förhöjt arbetets värde — något som öfverlämnas

åt läsarens bedömande — har det i alla händelser varit omöjligt för hvarje

annan än författaren att göra något åt saken. Dock skulle jag vilja råda

den läsare, som blott intresserar sig för handtverksämbetenas allmänna utveck-

ling och ej för de många tvistepunkterna i fråga om deras uppkomst, att

förbigå tredje kapitlet, som ej är nödvändigt för sammanhanget, eftersom

slutsatserna därur ingå i det nästföljande kapitlet.

Utgifvarens hufvuduppgift har varit att låta resultaten af de sista fem

årens forskningar komma afhandlingen till godo. Att få sitt arbete utgifvet

i ett sådant skick, att det redan från början var föråldradt, skulle säkert

icke ha tillfredsställt författaren, som redan i flera punkter tagit intryck af

de nyaste uppslagen på området.

Då emellertid offentliggörandet ej ytterligare borde fördröjas mer än

strängt nödvändigt, har utgifvaren blott haft kort tid på sig för att tränga

in i de nya bidragen till ämnet, och det har ej kunnat bli fråga om någon

sådan fullständighet som beträffande det tidigare framkomna materialet. Ut-

gifvaren har särskildt sökt tillgodogöra sig sådana arbeten som författaren

veterligen studerat och tagit intryck af, äfvensom sådana som han haft för

afsikt att närmare undersöka. I allmänhet är det blott litteratur rörande

afhandlingens mera centrala delar som ansetts böra medtagas, sålunda dels

beträffande handtverksämbetenas uppkomst och äldsta historia, dels beträffande

de baltiska städernas skråväsen. Arbeten äldre än 1900 ha undersökts blott

då särskild anledning förelegat. Att värdesätta de nya uppslagen — annat

än i den mån själfva deras upptagande innebär en värdesättning — har ut-

gifvaren i många, kanske flertalet fall funnit ligga utanför sin kompetens.

Det nya materialet är med ytterst få undantag hänvisadt till noter och

tillägg. Författarens egna noter ha ej behandlats med fullt lika stor hän-

syn som texten. Sålunda ha ej sällan hänvisningar uteslutits, då nyare bättre

arbeten tillkommit, och i formellt afseende ha ändringar flera gånger ägt rum.

Alla hänvisningar och citat ha underkastats en grundlig granskning.

Utgifvarens tillägg äro lätta att skilja från det öfriga, eftersom de stän-

digt omgifvits af feta klämmer ([ ]). Att i hvarje detalj i noterna skilja
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på gammalt och nytt har dock ej alltid låtit sig göra, i synnerhet som luckor
rätt ofta funnits att fylla.

Det må till sist uttalas den förhoppningen, att vi efter detta icke skola
behöfva vänta alltför länge på den man, som skall skrifva det svenska skrå-

väsendets historia, då nu ett stort och oumbärligt förarbete ur undangjordt.
För öfrigt vänder sig föreliggande afhandling till hela den publik som känner
intresse för utvecklingen af en af de viktigaste institutionerna i Europas
kommunala och ekonomiska lif sedan början af medeltiden.

Fru Gina Hazelius har burit en stor del af korrekturläsningens börda

och på allt sätt underlättat utgifvarens uppgift.

Fil. d:r Torvald Höjer har verkställt den tidsödande kollationeringen

af alla afhandlingens hänvisningar, upprättat litteraturförteckningen, deltagit

i korrekturläsningen och för öfrigt bistått med råd och dåd under hela ut-

gifningsarbetet.

Stockholm i oktober 1905.

ELI /•' HECKSCHER.



Författarens förord.

Detta försök till skildring af handtverksämbetena under medel-

tiden afser egentligen att utgöra inledningen till en undersökning om

det svenska skråväsendets uppkomst och utveckling till 1621. Dess

uppgift är sålunda att söka klargöra de allmänna förutsättningar, under

hvilka de äldsta handtverksämbetena bildades, att redogöra för deras

organisation och uppgifter under den äldsta tiden, att följa deras ut-

veckling under den senare medeltiden närmast i de delar af Europa,

med hvilka Sverige stod i kommerciell och politisk förbindelse och på

så sätt uppvisa under hvilka förhållanden denna handtverksorganisation

öfverfördes till Sverige. En allsidig behandling af skråväsendet, sådant

det framträder i Europas olika länder mot medeltidens slut, är ej nöd-

vändig för förståendet af de svenska handtverksämbetenas äldre historia

och skulle dessutom svårligen kunna åstadkommas utan ingående under-

sökningar af ett delvis obearbetadt källmaterial. Äfven för den äldre

tiden har nödig litteratur ej alltid stått till buds i den utsträckning,

som varit önskligt, särskildt gäller detta handtverksförhållandena i

Italien.



Första kapitlet.

Handtverkarnas ställning under antiken och
den tidigare medeltiden.

skråväsendet en nydaning inom den medeltida kulturen eller

har det sin grund i traditioner hämtade från den antika världen?

Detta är det första spörsmål som framställer sig vid behandlingen af

handtverksämbetenas äldsta historia.

Handtverket i antiken torde under äldre och mera ursprungliga

förhållanden ha intagit en hedrad och ansedd platå i Bamhället, flock

mindre i Rom än i Grekland. Sedermera försämrades emellertid den

frie handtverkarens ställning genom konkurrensen med slafarbetet

Handtverkarna sjönko så småningom ned till en föraktad, i ekonomiskt

och socialt hänseende illa lottad samhällsklass. De hade att arbeta

för staten och för de lager af befolkningen, som ej hade tillgång till

slafarbetet. 1 I förra fallet fingo de visserligen stor betydelse, men

1 [Om de fria arbetarnas ställning i antiken — dock särskildt i Grekland

råder ännu oenighet bland forskarna, i det några framställa förhållandena som i hög

grad moderna, med ett stort proletariat af fria lönarbetare och handtverkare, medan

andra anse att det fria arbetet spelade en obetydlig roll i jämförelse med slafarbetet.

Två nyare framställningar från motsatta synpunkter äro P. Guiraud La via in (/'<> uvre

industriellé dans Vancienne Gréce (Paris 1900) och H. Francottk L*mduttrié dam
la Gréce ancienne (I—II, Brux. 1900—01); längre än de flesta i öfverförande af nu-

tidens sociala strider på Grekland i femte århundradet t Kr. gar R. Pöhi.manns

GescMchte des antiken Kommunismus und Sczialismus I — II. Miinch. 1*93. 19<m,

hvarpå H. Bergstedt Samhällsstrider och samhällsidopier i dei forntida < i rol-

land (Sthm 1902) väsentligen stöder sig. Tvistepunkten är ett led i den stora frågan

om antikens ekonomiska karaktär i allmänhet; yrkeshistorikerna (särskildt BDUABD

Meyer och Beloch) göra härvid gällande en parallelism med den moderna utveck-

lingen, medan några nationalekonomer (Rodbertus och Bicheri anse antiken be-

härskad af de stora godsen och hushållen, som producerade hvad de själfva behöfde.

hvadan omsättningen, det fria arbetet och handeln skulle ha spelat en alldeles under-

ordnad roll i jämförelse med hvad fallet var på 1700- och 18< m-talen.]
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kommo samtidigt i ett bårdt beroende af statsmakten, i senare fallet

var deras ekonomiska betydelse ringa, ocb man äger om deras organisa-

tion föga kunskap.

Om föreningsväsendet under den romerska republiken äger man

ytterst sparsamma ocb knappa upplysningar i bandlingar ocb inskrifter. 1

Handtverksföreningar, collegia opificum, liksom andra sammanslutningar

uppkommo i Rom antagligen spontant under den äldre republiken.

Därvid märkas främst de enligt traditionen af Numa upprättade åtta

eller nio yrkesföreningarna, af flöjtblåsare, guldsmeder, byggnadsarbetare,

garfvare m. fl.
2 Sedermera missbrukades emellertid föreningsväsendet —

som omfattade sammanslutningar af många olika slag, eburu utan skarpa

gränser dem emellan — i de politiska agitationernas tjänst, och alle-

handa mer eller mindre statsfientliga rörelser begagnade föreningarna

som medel. Den behandling de erforo från statsmakternas sida växlade
1

också, allt eftersom olika partier voro vid makten; senaten förbjöd för-

eningarna, antagligen år 64 f. Kr. — under catilinariska upproret —
men redan år 58 återinfördes föreningsfriheten af tribunen Clodius,

som behöfde sammanslutningarna för sina våldsamma planer. 3 Sedan

en stark statsmakt upprättats under Caesar och Augustus, förbjödos

emellertid ånyo, enligt hvad Suetonius berättar, alla föreningar som ej

voro af gammal häfd, d. v. s. från tiden före de borgerliga slitningarna 4
,

och äfven de senare, till hvilka hörde handtverkslagen, behöfde uppen-

barligen för sin fortsatta tillvaro särskildt medgifvande genom senats-

beslut. Den under Augustus upprättade föreningslagen, lex Julia de

1 [Det grundläggande arbetet för kännedomen om de romerska yrkesföreningarna

är J. P. Waltzing Étude Mstorique sur les corporations professionnelles chez les

Romains depuis les origines jusqyCa la chute de VEmpire d'Occident (I—IV, Lou-

vain 1895— 1900); därpå stödja sig alla andra nyare framställningar af ämnet ;] Korne-

mann art. Collegium i Pauly-Wissowas Real-Encyclopädie der klassischen Alter-

tumswissenschaft IV: 1 (Stuttg. 1900) 380 ff.; E. Levasseur Histoire des classes

ouvrieres et de Vindustrie en France avant 1789 I2 (Paris 1900) 1 ff. Det viktigaste

äldre arbetet är W. Liebenam Zur Geschichte und Organisation des rbmisclien

Vereinswesens (Lpz. 1890).

2 [Detta enligt Plutarkos. Waltzing I 62 ff.;] Liebenam 4, 30.

3 [Waltzing I 90 ff.]

4 Suetonius Caesar, kap. 42: »cuncta collegia, prseter antiquitus constituta

distraxit»; Augustus, kap. 32: »collegia prseter antiqua et legitima dissolvit.»
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collegiis, som är känd endast genom en enda inskrift, var tydligen

grundläggande för kejsartiden. 1

För kännedomen om yrkesföreningarna under kejsartidens tre första

århundraden äger man ett i vissa afseenden rikt material i de många
bevarade inskrifterna, på yrkesbröders, ämbetsmäns och beskyddares

grafvar, på tempel, altaren och statyer. 2 Tillåtelse för en förening att

finnas till gafs i allmänhet för hvarje särskildt fall, ej likformigt under

olika kejsare och för olika delar af riket. Vanligen fordrades, att för-

eningen skulle vara nyttig för staten eller för den stad till hvilken den

var knuten. 3 Det var alltså från början en förutsättning tor erkännande,

att föreningen tillfredsställde ett — visserligen ofta ganska obestämdt —
allmänt intresse.4

En framskjuten ställning intogo från början de föreningar, särskildt

i själfva Rom och senare i Konstantinopel, hvilkas medlemmar voro

leverantörer till staten. Hit hörde främst navicularii, hvilka hade till

uppgift att förse världsstaden med säd frän provinserna, och 1 »ägarna

(pistores), hvilka skulle förvandla denna säd till bröd för att stads-

myndigheterna sedan skulle utdela detta till hufvudstadens hungrande

pöbel. Dessa två yrken jämte flera mindre betydande tillhörde den för

kejsarmaktens upprätthållande oumbärliga förvaltningsgrenen annona

(i Rom ledd af en prcefectus annona*?, som hade vården om alla grenar

af Roms och Konstantinopels lifsmedelstillförseL5 En mängd andra

handtverksföreningar i Rom och andra städer hade för Öfrigt att till-

godose härens och flottans behof af material och lifsförnödenheter, lik-

som ock staten direkt utöfvade en stor industriell verksamhet med fria

och ofria organiserade arbetare. Slutligen förekom äfven att vissa yrkes-

klasser åtogo sig uppgifter som lågo utanför deras egentliga verksam-

1 [Inskriften, meddelad hos Waltzing I 11!!, III 227, galler ett colleyium af 11- -j
t-

blåsarna i staden Rom, hvilka »senatus coire, convocari, cogi penninl e lege .Julia

ex auetoritate Augusti, ludorum causa.:> Se vidare Wai.t/iv. 1111 11., HB 11".:]

LlEBENAM 29 ff.

2 [Waltzings tredje del utgör en fullständig samling af dessa inskrifter, upp-

tagande 2432 nummer.]

3 [Waltzing I 119 f.]

* [Jfr uttrycket ludorum causa (för de offentliga spelen* skull) . den 1 Uti 1

citerade inskriften. - I viss mån motvägdes strängheten i denna bettfejnmelae af att

mån°a föreningar (collegia illicita) tillatos att lefva OStördl utau oAotUgf erkaunaudr,

så länge de å sin sida ej störde lugnet. WAMOTfl I 132 ti.]

• [Waltzing II 19 ff., 34 ff, 78 ff.;] LlEBENAlÉ ti ti., .'i n,
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hetsområde; särskildt märkas härvid byggnadsarbetarna (fabri eller

fabri tignuarii) som på många ställen gjorde tjänst såsom brandkår. 1

För sitt arbete i statens tjänst åtnjöto yrkesmännen många förmåner,

men blott så länge de gjorde sådan tjänst; och de föreningsmedlemmar

som ej utöfvade yrket voro uteslutna från alla privilegier.2

Det stora statsintresse som var bundet till dessa yrken och deras

organisationer framkallade småningom deras öfvergång från af staten

erkända, enskilda föreningar med allmännyttigt ändamål till offentliga

yrkeskorporationer. 3 Utvecklingen sammanhängde med kejsartidens hela

sociala läggning. Det fria arbetets undanskymda ställning gjorde, att

staten ej kunde lita till den enskilda företagsamheten för att få sina

ekonomiska behof fyllda, utan måste använda antingen statsslafvar eller

tvunget arbete af fria undersåtar. Medborgarnas plikter mot staten

togo vanligen form af allmänna besvär (munera publica) ; staten öfver-

lämnade olika uppgifter inom samhället till olika klasser eller grupper

af medborgare. 4 Det var en sådan samhällsuppgift, nämligen hela den

materiella produktionen, som nu föll på yrkesföreningarnas lott, då

bördornas tyngd försvårade rekryteringen på frivillighetens väg.

Källorna lämna många tvifvel om hur denna utveckling gått för

sig; men det är tydligt att förändringen i hufvudsak ägt rum under

loppet af 200-talet. Under Septimius Severus (193—211) finner man

första gången (hos juristen Callistratus) uppfattningen, att navicularier-

nas privilegier tillhörde deras korporation, som då äfven öfvertagit

medlemmarnas ansvar emot staten (functio navicularia). Två årtionden

senare, under Alexander Severus (222— 235), företar sig staten första

gången att själf organisera eller skapa yrkesföreningar, hvilkas officiella

karaktär därmed är fastslagen. Men föreningarna synas fortfarande ha

varit fria så till vida, att deras medlemmar när som helst kunde ut-

1 [Waltzing II 115 ff., 127 ff, 203 f., 228 ff, m. fl. st.]

2 [Det heter uttryckligen om navicularii, att deras privilegier gifvas 6b navem.

och artificibus dumtaxat, nämligen quamåiu in ejusmodi aciu sunt. Waltzing II

46 ff., 394 ff.]

3 [Uppvisandet af att tvångskorporationerna utgått ur de fria föreningarna och ej

äro en nybildning måste anses som ett af de viktigaste resultaten af Waltzings ar-

bete; se särskildt II 248 ff.]

4 [Jfr Waltzing II 6 ff]
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träda. 1 De bördor som hvilade på korporationerna — och nu ej blott

på dem som direkt tjänade staten, utan på alla, ty staten hade tagit

hela näringslifvet i sin hand — blefvo emellertid med den materiella

kulturens förfall alltmera outhärdliga, och en allmän flykt från handt-

verken inträdde. För att motverka detta blef då yrkesmedlemmarnaa

ärfda ägendom hunden vid yrket och gjordes ansvarig för förpliktelsens

fullgörande (obnoxium functioni).- Men ej heller detta hjälpte, och

då togs steget fullt ut; föreningarna gjordes till tvångsföreningar, ur

hvilka det var omöjligt att utgå. 3 Detta steg hade sin motsvarighet

på samhällets alla områden, inom landtbruket i kolonatet, inom för-

valtningen i senatorernas och decurionernas bundenhet vid deras ärfda

tryckande plikter. När och hur den afgörande förändringen skedde

beträffande handtverkskorporationerna, är ej rätt klart: möjligen har

man att förlägga den till Aurelianus (270—275), möjligen furst till

Diocletianus (284-305).* Kronan på verket sattes, da yrkena afven

gjordes ärftliga; men ej ens detta befanns vara tillräckligt, utan man

måste i en mängd fall ta sin tillflykt till tvångsrekrytering.

Utom i ett fåtal fall var därefter hvarje lagligt afvikande från den

ärfda lefnadsbanan omöjliggjordt. Detta tillstånd, som man känner

genom de till Codex Theodosianus hörande lagarbetena, nådde dock

ej sin fulländning förrän under loppet af 300-talet, då bandtverkaren

för all framtid jämte sina arfvingar - manliga och kvinnliga

sin egendom var fastlåst vid sitt yrke. Det oerhörda tryck som nu

hvilade på alla samhällsklasser föranledde de mest förtvinade f»i>ok

att fly undan, och de ständigt skärpta bestämmelser som utiardades

tt a o w o-o ff 9AR- KonxKMAW 417. YV.w.t/inos fr.mi-iiill-

orum, caligariorum et omnino oromum artium».]

2 [Waltzing II 268 ff., 285 ff]

: \it:z l— iSfi m - , * -

II, 1904) söker - efter hvad det to.e

^ „„,,,,,..„, , „, ,,3 „. . I,. .,

attfdrändringenskettgenom en a A h n

^ Sever»-' tering, -

»AK (.. 49) förlägger handeisen sa t d. t
.

d»w„.„ rf

Seeck «?<*<»te d« Umergangide, a„W.c„

sent som till Maxentius (306 -312).]
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under 300- och 400-talen visa, hur ytterligt svårt det var att vidmakt-

hålla handtverkskorporationerna. 1 Småningom upphöra ock i väster-

landet alla slags häntydningar på dem, och de försvinna under förvalt-

ningens och näringslifvets allmänna förfall.
2

Rätt stora likheter med medeltidens af kyrkan starkt påverkade

brödraskap erbjuda de begrafningsgillen, collegia tenuiorum 3 eller col-

legia funeraticia, hvilka endast hade religiösa och sällskapliga upp-

gifter och som synas ha erhållit rätt att existera utan särskildt med-

gifvande för hvarje enskildt fall. De tillfredsställde ett viktigt religiöst

behof genom att skaffa sina medlemmar en gemensam graf, och deras

medlemmar följde under högtidligheter aflidna bröder och systrar till

grafplatsen.*

Med afseende på inre organisation företedde de olika slagen af

föreningar stor öfverensstämmelse; man känner den ganska väl genom

det stora inskriftmaterialet. Föreningarna voro inrättade efter mönster

af staden eller staten (ad exemplum reipublicce), med en folkförsam-

ling (conventus), som antog föreningslag och stadgar (lex collegii och

decreta) samt valde styresmän och förtroendemän af olika slag (magistri

quinquennales eller magistri, curatores etc); stundom förekom äfven

indelning i centurior och decurior samt organisation för militära och

liknande ändamål. Liksom städerna hade de vanligen ett stort antal

beskyddare (patroni), som bistodo dem med gåfvor och med sitt in-

flytande samt därför af föreningarna hedrades med statyer och andra.

utmärkelser. Medlemmarna voro till stor del frigifna och ej sällan äfven

slafvar, och de senare kunde till och med bli fva styresmän i föreningarna.

— Nästan alla stodo under någon gudomlighets beskydd. De hade

alltid sin egen föreningslokal (schola) — begrafningsgillena på samma

ställe som den gemensamma grafplatsen — och höllo där sina årliga

fester (cence). 6 Någon reglering af yrkesutöfningen (lärlingsväsen, be-

stämmelser om arbetsmetoder o. d.) har man ej lyckats uppvisa hos de

antika handtverksföreningarna, lika litet som anordningar för understöd

1 [Waltzing II 271 ff, 324 ff, 336 ff.]

2 [Waltzing II 345 ff]

3 [Af tenuiores, de svagare, fattigare, komparativ af tennis.]

4 [Waltzing I 141 ff, 256 ff; Kornemann 386 ff;] Liebenam 39 ff, 263 f.

5 [Waltzing I 155, 195 ff , 211 ff , 346 f., 368 ff, 385 ff, 425 ff , 512 ff ; Korne-
mann 415 ff;] Liebenam 173, 181, 203, 258, 260, 275, 285.
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åt medlemmarna 1

; föreningarna voro ej heller strängt bundna vid vissa

yrken utan kunde stundom upptaga medlemmar med de mest olika

sysselsättningar. Men de befordrade kraftigt en broderlighetens anda

och afsågo, utom omsorg om den gemensamma kulten och de gemen-

samma festligheterna, äfven att stärka medlemmarnas sociala ställning. '-

De likheter, som sålunda förefinnas mellan de romerska begrafnings-

gillena och de medeltida brödraskapen, fä sin naturliga förklaring däri,

att den kristna kyrkan tjänstgjort som förmedlingsled. Det är sanno-

likt, att de äldsta kristna församlingarna haft ett ej oväsentligt gagn

af dessa romerska föreningsformer och af dem tagit ej ringa intryck. 11

Och att kyrkan på utvecklingen af de medeltida brödraskapen utöfvat

ett högst betydligt inflytande, skall senare uppvisas.

Medan i det västromerska riket under folkvandringarnas stormar

näringslifvet mer och mer förföll och allt högre utveckladt förcningslif

bland handtverkarna därmed ock långsamt aftynade, fortlefde i Kon-

stantinopel en lång tid framåt handtverkskorporationer, hvilka i huf«

vudsak voro organiserade i enlighet med den romerska tidens traditioner,

om ock i mångt och mycket lämpade efter nyare byzantinskt byrå-

kratiska rättsförhållanden. Synnerligen intressanta och jämförelsevis ut-

förliga upplysningar om handtverkarnas ställning där omkr. ar (.N M
) er-

håller man af en bevarad samling stadganden för stadens handtverks-

korporationer, den s. k. prefektens bok. 4 Denna utgör en af de talrika

förordningar, som utfärdades af kejsar Leo den vise (886—911) i an-

slutning till faderns, Basilios 1:3, stora lagkodilikation. Den ställer

handtverkskorporationerna i nästan alla hänseenden änder Stadsprefek-

tens myndighet och gör hela deras inre lif och rekrytering, utseendet

af deras föreståndare, fastställandet af pristaxor och ordningsregler

strängt beroende af denne. Prefekten erhåller en nästan ..inskränkt

makt öfver alla stadens yrkesidkare. Endast i ytterst fl fall förbehåller

sig kejsaren afgörandet i sista hand. Statens reglementerande och

1 [Waltzing I 78, 1S1 fl'., 300 fl'.; Kornkmaxn 102.]

2 [Waltzing I 329 ff., jfr II 1S3 ff.]

3 LlEBENAM 264 ff.

« J Nicole Le livré du prrfet ou Vi dit ur Vempereur Von le bage sur

les corporations de Constontinople. Tra.luction fran..-:.iM» .1,, n-xt, ,<rec .1-

Avec une introduetion et des notes explicatives (Geneve et BAle 1894). xXicole har

äfven utgifvit den grekiska texten: Aéavw tou *ogö to W*»»-

livré du préfet etc. Avec une traduetion latine etc. (Geneve 1SJ.3).
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öfvervakande myndighet erhåller här en utsträckning, som har endast

få motstycken och hvilken, förefaller det, borde verkat oerhördt tryckande

och fullständigt förlamat all enskild företagsamhet. Förhållandet mellan

företagarens vinst, handtverkarens lön och varans pris fastställes i nog-

granna procenttal. 1 En viss vara får endast säljas på en bestämd ort,

på en bestämd veckodag å bestämda tider och till bestämdt pris. Allt

material inköpes af korporationen, som sedan fördelar det efter fast-

ställda regler. En mängd ämbetsmän ha att bevaka statens intressen,

och hvarje lagöfverträdelse straffas strängt med böter, konfiskering, för-

visning, spöslitning, hårets och skäggets afrakande eller handens af-

huggande. Prefektens bok, sådan den nu finnes bevarad, upptager

endast stadgar för ett tjugutal korporationer, bland dem guldsmeder,

sadelmakare, skinnare och garfvare, slaktare samt bagare. Viktiga

yrkesidkare, såsom skräddare, smeder, tunnbindare m. fl., nämnas ej,

andra, såsom skomakare, endast i förbigående. Något större mått af

själfstyrelse synas dessa korporationer ej ha ägt. Endast för skrifvarna

(tabularii) finnes ett gesäll- eller lärlingsväsen 2 och en pröfning för

inträde antydda. Hvilken ställning slafarbetet intog är mycket oklart.

Ej ens guldsmedernas korporation var dock stängd för ofria, ehuru för

dem gällde strängare straffbestämmelser. Föreståndaren kallas oftast

ex ar k, men äfven flera andra benämningar användas.

När en så utbildad handtverksorganisation ännu på 900-talet fanns

kvar i lifaktigt skick i Konstantinopel, finnes rätt stor sannolikhet för

att äfven i Italien, åtminstone i de delar, som stodo under byzantinskt

inflytande, liknande korporationer -kunnat hålla sig kvar, om ock med

långt svagare lif. Handtverksförhållandena därstädes under den äldre

medeltiden äro föga undersökta, men uppgifter om förekomsten af handt-

verksföreningar saknas ej alldeles. Sålunda anföra såpsjudarna i

Neapel under Gregorius den stores pontifikat (590—604) klagomål öfver

att deras korporation (eorum corpori) betungats med nya pålagor och

att palatinen gjort anspråk på att för egen räkning få uppbära de

1 Bagarna skola sålunda sälja brödet till ett pris som motsvarar sammanlagda

summan af: 1) inköpspriset för spannmålen, som kommit till användning, 2) 17 %
därtill såsom utgörande de beräknade omkostnaderna för målning, arbetslöner m. m.,

och slutligen 3) 4 % i nettoförtjänst.

2 Dessa underordnade skrifvare skola i lön erhålla 8V3 % af betalningen för arbete,

som af dem utförts.
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afgifter, som erläggas af nya medlemmar, som ingå i deras förening

(si quis arti eorum sociari voluerit). De äga statuter (capitula) med
gammal häfd, hvilka de edligen lofvat följa vid vite af mycket strängt

straff. 1 Ungefär vid samma tid omnämnes ett bagarsällskap (ars pi-

storia) i Hydruntum. 2
I Rom fanns så sent som 1030 ett träd-

gårdsmästarsällskap, hvilket i sin organisation har en mängd från an-

tiken hämtade drag. 3 En mängd grupper af personer med gemen-

samma intressen voro i Rom förenade i »skolor» (scolce). Dock är det

ovisst om dessa ej varit jämförelsevis nya institutioner med kyrkligt

och militärt syfte. 4

Ra v enna stod under ett starkt byzantinskt kulturinflytande och var

till midten af 700-talet en byzantinsk stad. På 900-talet kan man där

uppvisa förekomsten af flera handtverkskorporationer. Mest kändt och

undersökt är fiskarsällskapets historia. Detta sällskap — Ordo de Casa

Matha — hvilket ännu finnes kvar, företer många slående berörings-

punkter med förhållandena i Konstantinopel, sådana man känner dem

genom prefektens bok. Regler, benämningar och tekniska termer äro i

många fall desamma på bägge hållen. 5

Har man nu rätt att anse, att dessa romerska och ravennatiska.

handtverksföreningar förmedlat en oafbruten utveckling från antikens

»kollegier» till medeltidens mäktiga handtverksämbeten i Florens, Paris

och Koin? Det går ej längre att förneka möjligheten af att ett eller

annat handtverkslag kan ha lefvat kvar från den senromerska tiden,

1 Carl Hegel Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der

römischen Herrschaft bis zum Ausgang des zwölften J ahrhunderts (I—II, Lpz. 1847;

i det följande citerad: Hegel Städtevfass. v. It.) I 196 f., II 2G1.

2 Hegel Städtevfass. v. It. I 197 n. 2.

3 L. M. Hartmann Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im frilhen Mittelalter.

Analekten (Gotha 1904) 16 ff ; den ifrågavarande uppsatsen är förut tryckt i Zeitschr.

fur Social- und Wirtschaftsgesch. III (1894) 109 ff'. Hartmann Urkunde einer

römischen Gärtnergenossenschaft vom Jahre 1030 (Freib. i B. 1892); rec. öfver detta

senare arbete af Kehr i Hist. Zeitschr. LXX1 (1S93) 157 ff.

4 Detta är Kehrs uppfattning. Handtverksföreningarna i Rom ha behandlats i

ett stort arbete af E. Rodocanachi Les corporations ouvriéres ä Rome depuls la

chute de VEmpire Romarn (1894) hvilket dock ej varit tillgängligt. Efter hvad Hart-

mann upp-er, går emellertid Rodocanachi ej längre tillbaka än till 1200-talet och

anser att de handtverkskorporationer, som han då påträffar, äro att anse som medel-

tida nybildningar.

» Hartmann Z. Wirtschaftsgesch. It:s 25 ff. redogör utförligt for förhållandena

i Ravenna och då närmast för Ordo de Casa Matha.
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tills på 900-talet en ny uppblomstring inom näringslifvet gaf förutsätt-

ningar för ett rikare lif. Men ovisst och tvifvelaktigt är alltjämt, om

dessa fåtaliga och som det synes föga lifskraftiga kvarlefvor af romersk

organisation i någon väsentlig grad kunna ha utöfvat inflytande på den

senare tidens föreningssträfvanden. Det måste först uppvisas, att just

dessa från antiken bevarade handtverkslag och de traditioner, som inom

dem vidmakthållits och utvecklats, gifvit upphof till eller åtminstone i

afsevärd mån påverkat den medeltida handtverksorganisationen. Att

namn och tekniska termer stundom äro de samma, är i detta fall föga

afgörande, de bära otvifvelaktigt vittne om ett kulturinflytande, men

äro inga ursprungsbeteckningar. Att de senare handtverksföreningarna

i mångt och mycket rönt inverkan af antikens traditioner är obestrid-

ligt, men detta kan ha förmedlats genom det nära förhållande, hvari

de stodo till kyrkan.

Under de århundraden, som förflöto från folkvandringsväldenas

uppkomst och till den begynnande återuppblomstringen inom det eko-

nomiska lifvet på 900-talet, försvann i västerlandet nästan allt själf-

ständigt stadsväsen. De flesta af de gamla stadssamhällena desorgani-

seras fullständigt redan under 500- och 600-talen och förlora alla från

landsbygdens näringslif afvikande drag. Hvarken å de stora gods-

komplexen, hvilka nu i ekonomiskt hänseende intogo den mest fram-

trädande ställningen, eller i de få och föga betydande städerna, hvilka,

äfven de, fingo en hufvudsakligen agrarisk prägel, kunde något större

antal handtverkare finna sitt uppehälle. 1 Inom de nästan slutna af-

sättningsområden, som nu uppkommo, måste behofvet af särskildt ut-

bildade yrkesmän minskas, mycket arbete, som förut af sådana utförts,

öfverlämnades till personer tillhörande godsets eller gårdens folk, utan

att dessa behöfde ägna hela sin tid däråt. Jämte det att efterfrågan

sålunda blef ringa, sjönko ock anspråken på handtverksarbetets tek-

niska utförande. Förutsättningarna för ett mera utveckladt föreningslif

inom handtverkarnas krets försvunno, och sannolikt är, att i Italien

endast på enstaka, mera betydande orter en elle* annan handtverks-

förening kan ha lefvat kvar, förande ett svagt och tynande lif.

Utom Italien bröts den romerska stadskulturen än fullständigare

1 L. M. Hartmann Geschichte Italiens im Mittelalter I (Das italienische König-

reich, Lpz. 1897) 107 f.
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ned under folkvandringstidens stormar. I de talrika och blomstrande

romerska stadsanläggningarna norr om Alperna hade äfven funnits

handtverkskollegier efter romersk förebild. Tillvaron af sådana kan på-

Tisas i Mmes, Marseille, Narbonne, Lyon och Paris, såväl som i Köln,

Mainz och Trier, och äfvenså på flera andra orter. 1 Ingen sannolikhet

finnes emellertid för att dessa organisationer där kunnat lefva kvar.

Det enda ställe, där man trott sig kunna påvisa som möjligt eller till

och med sannolikt, att en eller annan korporation, som på 1 000-talet

träder i dagen, kan ha ägt bestånd allt sedan den romerska tiden, är

Paris. Det är närmast sjöfararnas och slaktarnas korporationer där-

städes, hvilkas rot man sålunda vill söka i de romerska collegia.- De

•skäl som härför anföras äro dock mycket svaga. Något bevis för att

-de funnits till under den långa mellantiden har ej kunnat framläggas.

Om äfven så vore, att här förelåge en kontinuerlig utveckling, så torde

det kunna ifrågasättas, om det varit mer än yrket, som under denna

långa tid varit detsamma, om öfver hufvud taget några slags tradi-

tioner af romersk organisation inom dessa yrkeslag kunnat bevaras.

För tyska och engelska städer finnes, erkännes det allmänt, ingen som

helst sannolikhet för att en romersk handtverksförening skall ha kunnat

lefva kvar. 3

Forskningen synes allmänt ha kommit till den uppfattningen, att

hvarje spår af den romerska stadsförfattningen utplånats norr om

Alperna och att man ej i denna har att söka någon af förutsättningarna

1 Liebenam 148 ff. [Waetzing III 520 ff. meddelar alla inskrifter rörande

yrkesföreningar i Gallien och Germanien; deras antal öfverstiger 200, hvaraf ungefar

hälften kommer på Gallia Narbonensis. Jfr äfven Waltzing II 39, 145 ff. och

.Levasseur I2 70 ff., 83.]
f

2 Så G. Fagniez Études sur Vindustrie et la classc industriella b. Paris au

XHI.e et XlV:e siécle (Paris 1877; i det följ. cit. : Fagniez Études) 3 f. och samme

författares Documents relatifs a Vhistoire de Vindustrie et du commerce en France I

<Paris 1898; i det följ. cit.: Fagniez), Introduction s. XIX f.; K. de LeSPDS kSSE i sin

Introduction till 1879 års edition af Le Livré des Métiers s. VII antager jämväl möjlig-

heten af ett sådant samband; så ock W. J. Ashley Introduction to Engltsh Econontic

History and Theory I 3 (Lond. 1894) 77. [H. Pigeonxka r Histoire du commerce

de la France I 2 (Paris 1887) 34 anser däremot tydligen ej sammanhanget fullt be-

visadt, och slutligen har Levasseur, som i första upplagan (1859) af sitt stora arbete

utan tvekan anslöt sig till tron på sammanhang med antiken (I 193), i den nya upp-

lagan brutit stafven öfver denna uppfattning (I2 179, 259 ff, 354). Se äfven E. Picarda

Les marchands de Veau (Paris 1901) 5 ff, 23]

3 K. Th. von Inama-Sternegg Deutsche Wirtschaftsgeschichte II (Lpz. 1891)

91; C. Gross The Gild Merchant (I—II, Oxf. 1890) I 17(5.

2
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för det senare på germansk grund uppväxande stadsväsendet. Är detta

riktigt, så föreligger än mindre någon anledning att antaga, att den

romerska handtverksorganisationen kunnat lefva kvar och utöfva något

som helst direkt inflytande på den senare utvecklingen. 1

Städerna brändes och härjades, och stadsbefolkningen minskades

ofantligt i antal genom krig och pest. De oroliga tidsförhållandena

och särskildt statsmaktens svaghet tilläto ej ett ostördt utöfvande af

handel och näringar. - Ingen fanns, som kunde skänka det skydd, som

härför var ett oundgängligt villkor. Penninghushållningens upphörande

är på en gång ett uttryck för och en orsak till de ändrade ekonomiska

förhållandena. Storgodsens utveckling och deras afskiljande som själf-

ständiga, jämförelsevis isolerade produktionsområden borttogo förut-

sättningarna för stadsnäringarnas fortvaro och förkofran.

Många stadssamhällen gå härvid fullständigt under och försvinna.

Men äfven de större och bättre belägna, hvilka alltid bibehöllo en viss

betydelse för samfärdseln, förlorade alla för stadslifvet utmärkande sär-

drag och sjönko ned till samhällen hufvudsakligen grundade på jord-

bruksnäring. De voro hvarken i ekonomiskt eller rättsligt hänseende

till arten skilda från vanliga landskommuner. 2 De utgjorde ej heller

några enhetliga förvaltningsområden, vare sig administrativt eller judi-

ciellt. Trots det att deras murar nu omslöto ett mindre område än

under romartiden, lämna dessa dock ofta innanför sin skyddande vall

plats för åkrar, ängar och vinberg. 3 1 en sådan stad kunde finnas

många af hvarandra mer eller mindre oberoende herrar, en kunglig

grefve kunde där ha sitt palatium, en biskop där sin gård, där kunde

innanför eller strax utom stadsmuren ligga ett kloster, en eller annan

storman kunde ock där ha sin säterigård. Hvar och en af dessa höga

herrar förde med sin skara af ofria förvaltare, uppbördsmän, hustjänare,

1 Jfr härom H. Pirenne Vorigine des constitutions urbaines au moyen åge i

Revue Historique LIII (1893) 54 ff.; J. Flach Les origines de Vancienne France II

(Paris 1893) 217, 240. E. Glasson Histoire du droit et des institutions de la France

II (Paris 1888) 385 ff. hyllar åsikten om cn kontinuerlig utveckling.

2 H. Boos Geschichte der rheinischen StädteJcultur in ihren Anfängen bis zur

Gegenwart mit besonderer Berilcksichtigung der Stadt Worms (2:a uppl. I—IV,

Worms 1897—1901) I 204.

3 S. Kietschel Die Civitas auf deutschem Boden (Lpz. 1894) 69; Kietschel

Märkt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis (Lpz. 1897; i det följande citerad:

Kietschel) 35; Boos I2 204.
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jordbruksarbetare och handtverkare ett eget af utanvärlden tämligen

oberoende ekonomiskt lif.
1 Men därjämte funnos under hela denna tid

äfven fria, hvilka bildade ett ingalunda oväsentligt befolkningselement

i dessa samhällen, 2 om ock deras ekonomiska betydelse ej kan ha varit

stor. De torde ha utgjort en kommunal menighet, som af rikets offent-

liga myndigheter styrdes på samma sätt som andra sådana. Bland

dem funnos säkerligen äfven utöfvare af åtskilliga handtverk 8
,
men alla

förutsättningar för en större industriell utveckling saknades, och om

något slags organisation inom deras led är ej att tala.

Under dessa natura-hushållningens århundraden är det framför allt

storgodsen, som uppbära samhällets ekonomiska lif och gifva det dess

sociala prägel.

Allt flera lager af befolkningen indrogos såväl rättsligt som eko-

nomiskt under deras välde. Under en tid, då penningar förekommo

alltför sparsamt för att ett på dem grundadt varuutbyte • skulle kunna

äga rum, kom all rikedom och all makt att hvila på äganderätt till

jord. 4 De fria, som ej äga någon del i jord, bilda en socialt betydelse-

lös klass. Begäret att vinna en lyckligare ställning och utsikten att

erhålla en tryggare ekonomisk tillvaro föranleda dem ofta att uppgifva

sitt beroende och träda in under någon stormans rättsförmynderskap.

Men denna nedåtgående sociala rörelse sammanhänger med och mot-

svaras af ett ännu betydelsefullare uppåtgående, i det de ofrias ställ-

ning förbättras och tryggas, då deras skyldigheter begränsas och deras

handlingsfrihet endast i vissa hänseenden inskränkes. Den allmänna

tjänsteplikten ersattes ofta af noggrant bestämda natura-afgifter -i,

senare (på 1200-talet) t. o. ni. af en enkel penningafgift. Allt flera

» Kietschel 34; Pibenne i Rev. HisL LVII (lS9o) 00 ti.

i G von Below Die Entstehung der deutschen Stadtgememdc,

(Dus.eldcnf 188 >,

i det följ' cit : Below Stadtgemeinde) 36, G. Waitz Deutsche Verfassungsgeschtchte

n. 2. Kedan ^^^f^l" ™
, ansel. dess onl äga tillämplighet p* bäde Tysk-

Kbutubn Amter undZnnfte (1903) 43 t».-** » '

fria h.nd.verk.re i

iand och Frankrik,. fj^^S^^ - <*'< »
st. f. ofria för sma industnella beho^ *

,;,,,,, ,„,, OMta. 78.

Sternegg II 35.
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bestämmelser utfärdades för att skydda de ofria mot olaglig och

tryckande beskattning. 1

En ingalunda obetydlig klass af fria jordägande bönder bevarades

dock under denna tid. 2 Kommuner, uteslutande bestående af fria jord-

ägande bönder, finnas väl i regeln ej på 1000-talet. De flesta ha starkt

påverkats af storgodsets ekonomiska och politiska maktställning och

kommit i mer eller mindre beroende ställning till någon storman, som

där äger ett med kungliga privilegier utrustadt säteri. Denne har då

ofta för sig förvärfvat rätten att ordna kommunens angelägenheter och

utöfva dess befogenheter. Viktigast är härvid rätten att förfoga öfver

allrnänningsjordens användning. Blef det ock ofta samma person, som

for sockenherren satt till doms öfver hans egna underlydande enligt

gårdsrätt och som på socknens ting (burding) ledde förhandlingarna

och skipade rätt, så hade dock ingen sammansmältning mellan dessa

befogenheter allmänt fastslagits i ord och medvetande. 3

Hvilken ställning intog handtverket på dessa den tidigare medel-

tidens stora jordbesittningar? Härom har länge rådt en liflig menings-

skiljaktighet. Man har tvistat såväl om det på de medeltida säterierna

utöfvade handtverkets utsträckning som om dess betydelse för den

senare utvecklingen. En lång tid har den härskande uppfattningen

bland dem som behandlat dessa frågor velat i sammanslutningar af

säteriernas ofria handtverkare se ursprunget till de senare handtverks-

ämbetena i städerna och sökt skildra handtverksföreningarnas gradvisa

och långsamma uppstigande från ofrihet till frihet, oberoende och makt. 4

Numer är denna åsikt tämligen allmänt öfvergifven, framför allt tack

vare Georg von Belows undersökningar, 5 men i en annan och mildare

1 W. Stieda Zur Entstelmng des deutschen Zunftwesens (Jena 1876) 59.

2 G. von Below Territorium und Stadt (Historische Bibliothek XI, Miinch. u.

Lpz. 1900; i det följ. cit. : Below Territorium) 303 f. betonar det oriktiga i att, som

hittills skett, utgå från att hela bondeståndet under medeltiden befunnit sig >rim Zu-

stand der HörigkeiU. Jfr ock Below Stadtgemeinde 10 ff. och Waitz V 2 430 ff.

3 Below Stadtgemeinde 17.

4 Så framför allt W. Stieda i sitt första, redan citerade arbete Zur Entstelmng

des deutschen Zunftwesens (1876; i det följ. cit.: Stieda) samt nästan alla 70- och

80-talens författare på detta område. Ytterst leder denna åsikt sitt ursprung från

K. W. Nitzsch, framför allt från dennes arbete: Ministerialitåt und Biirgertlium im

11. und 12. Jahrhundert (Lpz. 1859).

5 Belows viktigaste bidrag äro : Zur Entstelmng der deutschen Stadtverfassung

i Hist. Zeitschr. LVIII (1887) 193 ff. ; Die Entsteiiun der deutschen Stadtgemeinde
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form har den delvis återupptagits af Karl BCtcheb, 1
i det denne sökt

hafda, att om ock ej handtverksämbetenas organisation kan härledas ur

sammanslutningar inom stormännens gårdsfolk, så måste man dock anse,

att själfva sättet för yrkenas utöfvande som ett osjälfständigt lönarbete

ursprungligen hämtats från säteriernas ofria handtverlvare. Afven i den,

som det kunde synas, oskyldiga form, som åsikten om ett organiskt

samband i handtverkets utöfvande under ett tidigare skede af ofria

och under ett senare af fria här fått, har den dock kraftigt bekämpats,

och äfven här har Below gått i spetsen. -

En typisk bild af den industriella verksamhet, som utöfvades på

de medeltida säterierna, har man trott sig finna i Karl den Btores

Capitulare de villis. 3 Men dels torde de^s lxMammelser redan vid

utfärdandet ej motsvarat och ej afsett att ordna förhållandena annal

än i vissa delar af riket, dels har man ej rätt att af Bättet, hvarpå de

fiskaliska förhållandena på de kungliga jordområdena ordna-, sluta

något närmare om organisationen på de vanliga säterierna. 4 Många

yrken, som där synas ha varit själfständigt företrädda, finnas sedan ej

omnämnda, andra ytterst sällan. 5 Öfver hufvud taget synes inan ha

(1889); Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung (1892); Die Bedeutuwj der

Gilden fur die Entstehung der deutschen Stadtverfassung i Jdhrb. f. Nat.ök. ".

St. LVIII (1892) 56 ff.; Die Entstehung des Handwerks in Deutschland: I. Die

Gewerbe in den Grundherrschaflen (nedan cit. : Below Geu-erbe) i Zeitschr. f. Soc-

u. Wirtsch.-gesch. V (1896) 124 ff.; Territorium und Stadt (1900), särskildt upp-

satserna: Kritik der liofrechtlichen Theorie och Die historische Stellung des Lolin-

werks (ss. 299—342) — bägge förut offentliggjorda i tidskrifter; mot Bucher polemi-

serar B. äfven i Uber Theorien der n-irthschaftlichen Entwicklung der Völker etc. i

Hist. Zeitschr. LXXXVI (1900) 1 ff

1 Bucher liar framlagt sin uppfattning i uppsatsen Garn-be i Handw&rtérbuch

der Staatswissenschaften IV2 (Jena 1900) 360 fl", samt i det större arbetet Dir Ent-

stehung der Volkswirtschaft? (Tub. 1901). Dessa arbeten utgöra den bufvudsakliga

grundvalen för A. Eaphael Industrien, som ingår i Det ekonomiska samhällslifvet

II (Sthm 1894-1902) 257 ff.

2 [En ny, synnerligen ingående uppgörelse med anhängarna at bandtverksambete-

nas ofria ursprung utgör F. Keutgens Ämter und Ziinfk. Zur Entstehunrj de*

Zunftwesens (Jena 1903; i det följ. cit.: Keutgen AZ), som i mänga viktiga stycken

framlagt nya synpunkter, livarom mera i det följande.]

3 [Den bästa upplagan är K. Gareis' Die LandgVterordnvng Karl* des Gro*

**
^Below ^Gewerbe 128 n. 6, 129; Ixama-Stkknk.... II 290; K. 1-amt'kecht

Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter 1: 1 J,,*. <^
[^r öfrigt gör

Keutgen, ÅZ 7 ff. gäUande, att det ej ens i Capitulare dr vOkt talas om några

ämbeten eller föreningar af handtverkare.]

5 Inama-Sternegg II 291.
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att föreställa sig de industriella förhållandena äfven på större tyska

säterier mycket mera enkelt ordnade och långt mindre ekonomiskt be-

tydande än man vanligen hittills gjort. Man kan sålunda ej framdraga

någon uppgift, som visar, att på säterierna förefunnits någon större

skara af ofria handtverkare. 1 Äfven för stora klostergårdar omnämnes

i allmänhet endast en handtverkare för hvarje yrke, möjligen kunna

näringsgrenar af vikt för det dagliga lifvet, som exempelvis bagarnas

och slaktarnas, ha flera fasta utöfvare. Men till och med inom sådana

yrken ser man endast undantagsvis handtverkarnas antal på ett säteri

uppgå till fyra, fem eller flera. 2 Mycket handtverksarbete, som under

en senare tid med större anspråk i tekniskt hänseende fordrade sin

egen man, var då omhändertaget af gårdsfolket vid sidan af deras

andra dagliga uppgifter. Så hör man sällan talas om skomakare,

skräddare och snickare. 3 Mycket arbete har ock verkställts af kvin-

norna på gården. 4 Någon utveckling på teknikens område torde så-

lunda under en tid, då handtverket ofta utöfvades som en bisyssla,

knappast vara att tala om. 5 Yrkesskickligheten torde snarare gått till-

baka än framåt, då endast få kunde nå en fullt handtverksmässig ut-

bildning.

Det kan ej heller väcka någon synnerlig förundran, att man ej för

denna tid lyckats uppvisa ett enda exempel på en yrkesmässig samman-

slutning af ofria handtverkare lydande under ett säteri. 6 För någon

genomförd driftsorganisation eller arbetsfördelning inom de olika yrkena

finnes i själfva verket ej plats. Hvarken den tekniska eller den sociala

1 [Jfr framställningen af de kyrkliga storgodsen hos Keutgen ÄZ 18 ff.]

2 Below Gewerbe 144 f. [Jfr Keutgen ÄZ 19, 40.]
3 Inama-Sternegg II 291.
4 Below Stadigemeinde 73 n. 210; Inama-Sternegg II 305. Framför allt gäller

detta naturligtvis det textila området. Äfven bakugnen sköttes ofta af kvinnor under

ledning af en bagare (Inama-Sternegg II 294).

5 Inama-Sternegg II 29 J, 306.

6 För en senare tid, särskildt 1200-talet, finnas visserligen exempel på yrkes-

föreningar bestående af ofria, men dessa kunna mycket väl ha bildats under inflytande

af utvecklingen bland de fria. Det handiverksarbete, som utfördes under klostren,

erhöll just under en senare tid betydligt ökad omfattning (Below Geicerbe 131).

Afven Gierke (I 180 n. 91), som antar förekomsten af gårdsrättsliga yrkessamman-

slutningar, kan ej påvisa någon sådan. Han tänker sig, att man närmast inom sådana

yrken som bagarnas och slaktarnas, hvilka måste varit talrikast företrädda bland de

ofria tjänarna, har att finna de önskade exemplen. Jfr härom Below Gewerbe 129 ff.,

136, 143 f. och Inama-Sternegg II 322.
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differentieringen hade framskridit långt nog för att förutsättningar skulle

förefinnas för sammanslutningar af lika berättigade och lika intresserade

yrkesarbetare.

Det handtverksmässiga arbetet var naturligtvis som allt annat af

gårdens tjänare utfördt arbete inramadt i storgodsförvaltningen ilandt-

verkarna hörde till stormannens familia och voro åtminstone på större

säterigårdar jämte det öfriga gårdsfolket, för att de skulle underkastas

nödig kontroll, fördelade i grupper (ministeriet)*, hvar och en under sm

arbetsförman (magister). Denna organisation är uteslutande bestämd

af gårdsförvaltningens intressen och tar ingen hänsyn till handtverkens

tekniska skiljaktigheter. Inom ett och samma ministerium finnas ofta

de mest olika yrken förenade. 2 Någon vidare organisation och genom-

förd arbetsfördelning inom ett sådant gårdsrättsligt arbetslag ägde sällan

rum. Dels voro handtverkarna inom hvarje yrke för la, dels var deras

rättsställning oftast af alltför olika art. Någon gång kan ett yrke ha

nått en sådan betydenhet, att det ställdes under en egen arbetsförman

_ man hör sålunda talas om textorum magister eller magister coquine

(köksmästare) - men ingen anledning torde finnas att liäri spåra före-

komsten af något föreningslif, ännu mindre kan det vara tal om någon

slags själfstyrelse.
3

.

Härtill kommer nu ännu en synpunkt, som måste tagas med i be-

traktande. Med den rättsligt begränsade utsträckning son, ofriheten

allt mer erhöll kunde det uppstå en klass af handtverkare, hvilka

ehuru stående under en herres rättsliga förmynderskap och sålunda

personligen ofria dock i sin ekonomiska verksamhet kunde rora sig

^ tttt 7R8 r, 2 BEI.OW Territorium 308 gör .nod en vi» skärpa
. Roschee III 788 n i J« ^ ^ fc ^ ^

gällande, att ^fj^^nvändes iden», betydetaa Bprikbrnk*

medan däremot o/M»»
^Jtta*** jfr „ Got,„,n WbUdmfl.,mM<*< , de,

torde doek ha vant mycket godtyckligt. Jn

Schwarzwaldes und angrenzenden LandvhafLen I (Strassb. 1W
[Kexttgen ÄZ W t]

|iandtverkaren var mhMer. Pe af gSldtU

Den tekniska termen fcrd^
inskriink „i„,, kallad,, da,li,a ..iiinare

folk, hvilkas tjänst ej v»r
lw , 1(llv ,,kar„a tillhörde; [jfr Keit-

(cottidiani servatores). Det v» de ^^ ^ en af.

iyÄi^^ÄÄi--*---^-^^
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fullständigt eller i det närmaste fullständigt fritt. Det gick på vissa

håll därhän, att medan den personliga lifegenskapen efter hand för-

lorade all betydelse som hand på den enskildes frihet, så bevarades

den i rättigheter och privilegier, som lefde kvar och ärfdes från släkt-

led till släktled. 1 Det kan uppvisas en mängd exempel på ofria handt-

verkare, hvilka alls icke eller endast delvis drefvo sin näring för sitt

herrskaps räkning. Dessa måste i utöfvandet af sin ekonomiska verk-

samhet — såsom handtverkare — betraktas som fria. 2 De betalade

kanske sin herre en afgiffc eller voro skyldiga att lämna ett fastställdt

antal handtverksprodukter till säterigården eller att där arbeta ett visst

antal dagar, men voro i öfrigt fria och kunde då fritt förfoga öfver sin

tid och arbeta för hvem de ville.
3

Härtill kommer, att säteriet i allmänhet ej gjorde anspråk på att

leda och behärska det ekonomiska lifvet inom sitt område. Det erkände

aldrig som sin uppgift att tillhandahålla sina underlydande de handt-

verksprodukter, som dessa kunde behöfva. Inga bestämmelser funnos

sålunda, som förbjödo de underlydande handtverkarna att arbeta för

andras räkning eller som nödgade säteriets landtbönder att fylla sitt

behof af handtverksprodukter genom inköp från gårdens förråd eller

genom att vända sig till dess handtverkare. 4 Redan tidigt funnos ut-

spridda öfver hela riket fria eller åtminstone i sin ekonomiska verk-

samhet oberoende handtverkare, hvilka arbetade för en större allmän-

het. De rika storgodsägarna voro endast få. 5 Den stora mängden af

mindre frälsemän och fria småbönder hade alltid i någon mån varit

1 Below Gewerbe 136 ff. B. anför ett belysande exempel från Ärras (1122),

där det befanns fördelaktigt för mercatores att gifva sig in under klostret S:t Vaast

för att komma i åtnjutande af den rätt till tullfrihet, som klostrets underlydande ägde.

Munkarna sågo detta med mycket oblida ögon, då deras inkomster härigenom under-

gingo en väsentlig minskning. Jfr Pieenne i Rev. Hist. LVII 81 [och Ketjtgen

ÄZ 16 n. 1].

2 Below Gevjerbe 156; Territorium 300.

3 [Jfr Keutgen ÄZ 50 ff.]

4 Någon sträfvan att monopolisera näringslifvet i storgodsets intresse kan ej iakt-

tagas, annat än i fråga om kvarn, brygghus och bakugn, hvilka inom storgodsets hus-

hållning spelade en betydande roll och hvilka därför skulle skyddas för besvärlig kon-

kurrens. Below Stadtgemeinde 18 f.; Inama-Sternegg II 291 ff.; Lampeecht I

584 ff.

5 [Ketjtgen gör i en intressant framställning (AZ 56 ff., jfr 118 f.) gällande, att

ej ens de stora godsen voro slutna ekonomiska enheter, i det de lade an på försälj-

ning af sina produkter och äfven köpte åtskilligt.]
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och blef vid stigande ekonomiskt välstånd allt mer hänvisad till utom-

stående och då särskildt till det på marknaden salubjudna för till-

godoseendet af sina behof.

Den efterfrågan, som måste utgöra den första och nödvändigaste

förutsättningen för uppkomsten af en klass af fria handtverkare, före-

fanns sålunda tidigt. Under den äldsta tiden rörde den förnämligast

lyxartiklar, särskildt metall- och sadelmakeriarbcten. 1 Vapen ut-

gjorde naturligen en synnerligt efterfrågad vara. Riddaren mast" köpa

sitt svärd på marknaden, då det sällan kunde smidas på lian- egen

gård. Det var framför allt i norra Frankrike och Flandern som änder

den karolingiska tiden en lifiigare industri med ett mera ntbildadl

handtverk uppblomstrade. Den yrkesskicklighet som där utvecklades

var ej bunden vid vissa städer, utan spridd bland befolkningen på Btörre

områden. Redan under .900- och 1000-talcn ser man också en liflig

handel där utveckla sig. Från slutet af 900-talet synas regelbundna

veckomarknader ha införts, äfven detta utgörande ett tecken på del

ökade behof af handtverksvaror, som gjorde sig kännbart bland lant-

befolkningen. 2

Det fanns sålunda, när förhållandena inom de återuppblomstrande

städerna tedde sig gynnsamma och lockande, en klass af ekonomiskt fria

handtverkare, från hvilken städernas näringsidkande befolkning kunde

erhålla förstärkning och stöd. En stark rörelse, som drager lands-

bygdens mera oberoende och driftiga element till städerna, börjar ock

på 1000-talet att göra sig kraftigt gällande.

1 Below Geiverbe 152 f.

2 Below Gewerbe 154 n. 81; Inama-Stebnegg II 373 Q. 1.



Andra kapitlet.

Den ekonomiska uppblomstringen och

städernas begynnande utveckling.

Man har plägat karaktärisera 1100- och 1200-talen som tiden

för en stor ekonomisk revolution. 1 Det var en renässanstid utmärkt af

ett storartadt uppsving inom det ekonomiska lifvets alla områden, åt-

följdt af en genomgripande social omhvälfning. I mångt och mycket

kan man säga, att denna tid ger den bestämmande prägeln åt medel-

tidens hela utveckling.

Lifegenskapen mildras och begränsas, skillnaden mellan fri och

ofri utjämnas. De stora godsen förlora i betydelse, jorden upphör att

utgöra det enda kapitalet. Silfret faller i värde och blir åter tillgäng-

ligt som bytesmedel, och natura-hushållningen ersättes så småningom

med penninghushållning. Handel och industri få åter en själfständig

plats i samhällslifvet och tränga efter hand fram till allt större be-

tydelse, till att blifva en källa till rikedom och makt. Befolkningen

tilltager hastigt i antal, den rymmes ej längre på de gamla områdena,

utan måste söka ut åt sig nya bostäder. De stora »markerna» mot

norr och öster, som förut varit befolkade med slaviska folkstammar,

tagas nu i besittning och koloniseras. Välståndet växer inom alla

samhällsklasser och framkallar nya behof. Sådana uppstå ock genom

den ökade bildning, som vinnes genom korstågstidens på nytt öppnade

förbindelser med Italien och Orienten. Ordning och lagstadgade för-

hållanden trygga i någon mån samfärdseln mellan rikets olika delar

Stadslifvet börjar åter uppblomstra, det får åter förutsättningar för att

1 G. Schmoller Rede uber Strassburgs Bliite und die volkswirthschaftliche

Revolution im XIII. Jahrhundert (Strassb. 1874) ; Pirenne Uorigine des constitu-

tions urbaines au moyen åge i Revue Historique LVII (1895) 64 ff.; Stieda 56.
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draga till sig en icke ringa del af de befolkningselement, som kunna
lösgöras från landsbygdens agrariska hushållning.

Sedan gammalt stoclo handeln och köpenskapen under konunga-
maktens beskydd. Konungarna insågo, att det låg i deras intresse att

trygga samfärdseln och genom det skydd som de kunde gifva möjlig-
göra, så långt ske kunde, ett ordnadt varuutbyte.' Köpmännen, hvilka
under den äldsta tiden oftast utgjordes af judar och italienare, särskildt
lombarder, stodo utanför de vanliga sociala grupperna och voro Btän-
digt hänvisade till öfverhetens särskilda ingripande, såväl nar del gällde

att ostördt få drifva sin näring som att i händelse af tvist kunna komma
till sin rätt. De måste därför hos konungen och hans män söka ernå

det skydd, som de nödvändigt behöfde och ej annorstädes kunde finna

Den handel som bedrefs under den äldsta tiden var naturligeo af

ringa omfattning. Köpmännen färdades utefter de mera besökta sam-

färdslederna från ort till ort och utbjödo sina varor. För att vinna

ökad trygghet sammanslöto de sig ofta till stora följen, hvilka i n&gOD

mån motsvara karavanerna i österlandet. 2 Vid samma årstider bo-

söktes samma orter, där då ett lifligt varubyte uppstod. Köpmännen

voro väl sedda af stormännen, då de varor de medförde — mesl vapen

och lyxvaror, såsom siden, pälsvaror, specerier, smycken etc. — voro

synnerligen begärliga. 3 För regeringarna voro de välkomna, da de till-

handlade sig det mynt som präglades och betalade en mängd ofta ratt

betydande afgifter. Tullar upptogos sålunda vid vadställen, broar och

färjor, på omlastningsplatser och icke minst på de marknader, som

anordnades under de offentliga myndigheternas skydd. 4

Rätten att hålla marknad togs i anspråk af Båväl enskilda som

af konungamakten. Denna rätt sammanhänger med rätten att uppbära

tullafgifter och kan med denna till en viss grad betraktas som liggande

inom området för hvarje jordägares befogenheter. 5 Men någon betydelse

1 Pirenne i Rev. Hist. LVII 72.

2 [Jfr Pigeonneau I 59 ff.; P. Huvelin Essai hiatorlqur rar le droif det

marchés & des foires (Paris 1897) 143 f.]

3 [Däremot synas ej lifsmedel ha spelat någon nämnvärd roll i den organiserade

handeln; jfr Keutgen ÄZ 57; Huvelin 214, 216.]

4 [Pigeonneau I 63 ff.; Huvelin 147 f.]

5 KlETSCHEL 9 ff. ; K. HEGEL Die Entstchvnq des dcutschen Stiidtriresms (Lpz.

1898; i det följ. cit : Hegel Städlewesen) 51. [Annorlunda Huvkijn 17s ti.]
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kunde ej en enskild marknad erhålla, såvida dess besökare ej ställdes

under offentligt beskydd och för dem upprättades en särskild juris-

diktion. 1 Den vanliga gårdsrättsliga domstolen, hvars myndighet ej

sträckte sig till andra än gårdens ofria underlydande, var ej härför

tillräcklig. Först och främst måste marknadsfolket tillförsäkras ett

ökadt fridsskydd, som belade förbrytelser begångna på marknadsplatsen

med strängare straff än annars var vanligt. Detta låg i marknads-

bannet, som af konungen måste förlänas till marknadsplatsens inne-

hafvare, marknadsherren. Rätten att döma i marknadsmål tillkom då

grefven som den offentliga domaremaktens utöfvare, såvida ej denna

del af den offentliga domsrätteti blifvit marknadsherren förlänad sam-

tidigt med marknadsbannets kungsfrid. 2 Denna rätt att å marknads-

orten fälla konungens dom kunde förlänas vare sig för hela året eller

endast för vissa marknadstider. 3

Redan munken i klostret S:t Gallen Notker (f 1022) omnämner, att

det jämte den med häfdens anspråk gällande köpmansrätten äfven fanns

en borgrätt, purgrelit.
4 Om dess innebörd har mycket tvistats. 5 Antag-

ligt är, att den sammanhänger med borgfriden, det högre fridsskydd,

som gällde för alla mer eller mindre befästade orter och deras närmaste

omgifning. 6 Denna borgfrid kan under större förhållanden öfvergå till

stadsfrid och med den äfven borgrätten till stadsrätt. I stadens rätt

1 F. Keutgen Untersuchangen uber den Ursprung der deutschen Stadtver-

fassung (Lpz. 1895; i det följ. cit. : Keutgen XJnters.) 86 ff.; Keutgen Der Ur-

sprung der deutschen Stadtverfassung i Neue Jahrbiicher f. d. klassische Alter-

tum, Geschichte und deutsche Litteratur und fiir Pädagogik V (1900) 275 ff.

;

RlETSCHEL 205.

- Keutgen i Neue Jahrb. V 278 ff. Kietschel 196, 198, 211 är delvis af

annan mening, i det han låter domsrätten ingå i marknadsbannet. [Jfr Huvelin

167 ff., 352 f. ; han förfäktar, att marknadsfridens tillvaro var oberoende af konungens

bann.]
3 De tidigaste exemplen på att j urisdiktionen bortförlänades för hela året gälla

Meppen 946, Magdeburg och Bremen, bägge 965 ; urkunder hos Keutgen Urhunden zur

Städtischen Verfassungsgeschichte (Berl. 1899—1901 ; i det följ. cit.: Keutgen) 26 f., 4.

4 Keutgen 44.

5 Kietschel 178 f. anser, att borgrätten endast gällt för romarstäderna, där aldrig

någon jus fori finnes omtalad. Borgrätt utgör enligt R. sannolikt en öfversättning af

jus civile!

e Keutgen i Neue Jahrb. V 285 ff. Han stöder sig på Maitlands undersök-

ningar i Domesday Book and Beyond (Cambr. 1897), där denne söker uppvisa, att i

England burh ursprungligen betydde ett befäst herresäte, som för sig och den om-

gifvande byn var i åtnjutande af ett förhöjdt fridsskydd.
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ingå emellertid dessutom en mängd rättsgrundsatser, som utbildats på

marknadsorterna särskildt för köpmännens kraf och behof.

Städernas uppkomst och utveckling är nämligen i första hand be-

tingad af de nya befolkningselement, som handel och industri där göra

bofasta.

På mera besökta marknadsplatser, som voro gynnsamt belägn:».

uppväxte efter hand köpmanskolonier. Härtill väljas helsl sådana orter,

som ligga väl till för handeln vid jämförelsevis lätt tillgängliga sam-

färdselsleder och där en världslig eller andlig storman kunde erbjuda

köpmännen det särskilda ökade rättsskydd, som de behöfde. 1 Romar-

städerna, som lågo vid de gamla oförstörbara romerska militärvägarna

på naturligt gifna orter, hacle alltid utgjort medelpunkter för en viss

handel och en ofta liflig marknadsrörelse. Här bar dm senare stads-

befolkningen utvecklat sig ur den ursprungligen rätt fataliga menighet

af fria, som där sedan gammalt förefunnits.
2 Liknande kan ock fallet

hafva varit med några få mycket gamla st- i
< Li t. Så har t. ex. Wiirzburg

uppväxt ur en by, i hvilken köpmän nedsatt sig.
:{

1 de allra tlesta

städer finner man dock, att köpmansmenigheten utbildat sig ej ur, utan

vid sidan af det därstädes förut befintliga samhället, vare sig att detta

nu utgjorts af en by, tillhörig någon storman och bebodd af lians ofri*

underlydande, en befästad säterigård, ett biskopligt iminiinitetsomrade,

en klosteranläggning eller ett kungligt pdaiium. Tvcnne i rättsligt,

kyrkligt och ekonomiskt hänseende skarpt åtskilda kommunala samfund

uppväxa här bredvid hvarandra, och denna särskillnad äger ofta be-

stånd till långt fram mot medeltidens slut.
4

Som köpmän (mercatores, negotiatores) räknades efter tidens upp-

fattning ej endast hvad vi nu mena med köpmän, utan äfren uandt-

verkare och öfverhufvud taget alla, hvilka måste på torget köpa Bitt

förråd af arbetsmaterial och lifsförnödenheter.* Dessa kolonister, bv.lka

r^Tfanns, såsom i Verdun, ett neffoOahrum clau«rvm< dit ^pmännen kunde

^nflvkt Paris Briigge, Dorestad m. fl. städer kallas .
de äldsta kallurna

Z mst- LVII 73, 79; Pikenne Gcsclucläe Belgiens I (Golh. 1909) 198.

2 BlETSCHEL 124.

3 KlETSCHEL 125 m _ mH ,Unm _ U,

oTatt de
«r *» — ' «»«
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från alla håll strömmade in till de nyuppväxande marknadsorterna,

utgjorde en brokig och olikartad skara, öfver hvars sociala ursprung

föga klarhet råder. 1 En stor del utgjordes väl af handtverkare och

yngre bondsöner från de angränsande byarna. Alla voro dock däri

lika att de ägnade sig åt handel eller industriellt arbete. 2 Särskildt

var handtverket nödvändigt för de nya handelsplatsernas uppblomstring. 3

Egenskapen af »köpman» göres till villkor, ingen mottages, »som ej vill

utöfva en köpmans ämbete». 4

Deras rättsliga ställning var högeligen skiftande. 5 Många voro

naturligtvis ofria och tillhörde utom staden eller marknadsorten boende

herrar, men deras ofrihet var i allmänhet ej af sådan art, att den lade

något band på dem i deras ekonomiska verksamhet. Äfven inom stads-

samhällena erkändes förefintligheten af denna ofrihet och dess därmed

åtföljande förpliktelser. 6 Tidigt sträfvade man emellertid att få ofri-

heten i möjligaste mån begränsad samt att få rättsligen fastslaget, att

den som en längre tid vistats i staden utan att blifva af sin gamle

herre återfordrad skulle komma i åtnjutande af full frihet. 7 Det eko-

nomiska oberoendet ledde sålunda med nödvändighet äfven till ut-

plånandet af hvarje slags rättslig lifegenskap. 8 Längst dröjde det i

romarstäderna, innan rättssatsen »stadsluft gör fri» trängde igenom

till erkännande. 9

För denna köpenskapsidkande befolkning måste en ny rätt utbildas

1 Bietschel 140. Den nya stadsbefolkningen framgår sålunda ej ur de servi-

entes, milites eller ministeriales, som förut finnas där, utan ur en helt ny klass, ur

tillströmmande advence, fria eller ofria (Pirenne i Rev. Hist. LVII 74).

2 Gross 74. [Huvelin 215 f. gör emellertid gällande, att de ej uteslutande

ägnade sig åt handel och handtverk, utan vid sidan af detta äfven idkade jordbruks-

näring.]

3 Stieda 72.

4 Ingen erhåller i Breisacher Berg (i Breisgau) hus och grund, »nisi mercatus

officium voluerit exercere». I Breisach funnos tvenne skilda samhällen, dels curtis,

den befästade gård, som biskopskyrkan i Basel där ägde, dels mons, där mark upp-

låtits åt en köpmanskoloni. Gothein I 107 ff.; Kietschel 115, 140.

Romarstäderna hade länge en mer agrarisk prägel än andra städer. Där voro

ingalunda alla invånare att anse som mercatores.
5 Pirenne i Rev. Hist. LVII 78.

6 Detta framgår af många ställen i de äldre stadslagarna, så t. ex. för Freiburg i

B. (före 1178) § 11, för Augsburg (1156) § 17 (Keutgen 119, 91). Jfr Stieda 60 f.

7 Så t. ex. genom ett senare tillägg till Freiburgs i B. stadsrätt (Keutgen 119 n. 2).

8 Pirenne i Rev. Hist. LVII 89 f.

9 Bietschel 191.
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på grundvalen af den landslag, inom hvars hägn marknadsmenigheten

växte upp. Gifvet är ock, att detta måste ske under de nya samfunds-

elementens medverkan, endast hos dem fanns intresse att taga ett själv-

ständigt initiativ och kunskap om de förhållanden, för hvilka mail borde

lagstifta. Den episkopala gårdsrätten var härvid lika litet som någon

annan gårdsrätt tänjbar och utvecklingsduglig nog, för att den skulle

kunnat lämpa sig efter de helt ändrade villkoren for Btadens i stor-

artad och snabb utveckling stadda ekonomiska lif. Den nya rätt som

utbildades var ursprungligen en köpmännens personliga rätt, gällande

för dem endast i deras verksamhet som köpmän. 1 Som sådan värden

äfven i viss mån en internationell rätt, sträckande Big öfver skilda Hin-

der. Redan omkr. år 1000 kan man tala om en sedvanerätt för köp-

mansståndet, som afviker från den allmänna, uteslutande för agrariska

förhållanden afsedda landsrätten. 2 Snart nog lokaliseras dock denna

rätt och blir en rätt gällande för marknadsplatserna. På de större och

mera betydande orterna utbildas så marknadsrätten till en stadens rätt

eller utgör åtminstone en högst betydande beståndsdel i den senare

stadsrätten. 3

När en ort sålunda erhöll en egen rätt, skildes den därigenom i

rättsligt och administrativt hänseende från den omgirvande bygden och

utsöndrades därifrån som en egen kommun. Den särskilda rätt, -om

kom att gälla i ett stadssamhälle, kallades ofta under den äldsta tiden

vikbild — id juris quod vulgo wicbilede dieitur (1201). 4 Ursprung-

1 Goldschmidt Universalgeschkhte des Handehrechts I3 (Stuttg. 1891) L26 Ej

Waitz V2 399 ff.; Pirenne i Rev. Hist. LVII 80 ff

2 Eietschel 191. — Formerna för rättsförhandlingarna måste OndergÄ för-

ändringar i det de nya ekonomiska förhållandena fordrade en snabbare rättskipning.

Den omständliga edgången och den tämligen osäkra gudsdomen kunde ej längre an-

vändas, mansboten försvann o. s. v. Holmgäng förbjöds l 08 i Maver.n och 1130 i

Freiburg i B. Än fler och mer genomgripande voro nyheterna i fråga om ratten*

materiella innehåll. Äktenskap, arf, lön, skuld, bypotek, allt måste göras fil filtt*

för nya bestämmelser (Pirenne i Rev. Hist. LVII 95 f.

3 Eietschel 57, 174 ff. »Jus fori et civitatis, quod vulgariter Marcketgerett

dieitur» (Eietschel 108). [Huvelin 214, 220 ff, 238, gör i anslutning till Sohm

med L bestämdhet gällande, att marknadsrätten (ju* mcrcaUj och köpmannens ratt

5 ZrcZurn) äro identiska, att staden blott ar en by me<l ******** och att

alla stadens institutioner härstamma frän marknadens ]

4 Eietschel 185.
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ligen endast betydande ortsrätt 1
, kom vikbild snart att användas i be-

tydelsen: ort, som erhållit en egen rätt. 2

Att strängt juridiskt fastställa, när en marknadsplats hunnit den

grad af utveckling och betydenhet, att den får anses som stad, är ej

möjligt, då inga bestämda rättsgrundsatser kunna uppvisas, hvilka gälla

för staden, men ej för marknaden, liksom ej heller någon skarp skilje-

gräns kan dragas mellan stadens och marknadens befolkning. 3 Det för

staden mest utmärkande torde vara dess befästningar, de skyddande

stadsmurarna, hvilka angifva det område, inom hvilket stadens högre

fridsskydd är verksamt* De flandriska och holländska städerna voro

dock till långt in på 1200-talet ej sällan helt eller delvis obefästa. 5

Styrelsen i de äldsta stadssamhällena utöfvas af stadsherren, den

storman på hvars grund det nya samhället vuxit upp och som där

företräder den offentliga makten och dömer grefvens dom. 6 I de städer,

hvilka som Köln uppstått på fri mark 7
, är stadsherrens maktställning

naturligen mindre, men äfven där är han ursprungligen den som i

främsta rummet har makt och rätt att ordna och öfvervaka stadens

utveckling. De former, i hvilka stadsherren utöfvar sin myndighet,

växla naturligtvis i olika städer. Ofta är det män ur hans eget följe,

gårdsrättsliga tjänstemän, hvilka betros med uppdrag inom stadens för-

valtning.

Tidigt utbildas emellertid i städerna en viss själfstyrelse. Då be-

folkningen hastigt tilltager och nya förhållanden inträda, hvilka kräfva

sakkunskap för att ordnas, blef det nödvändigt att indraga de nya

samfundselementen till ett aktivt deltagande i stadens förvaltning. Detta

1 Ordet är sammansatt af ivich = ort, och *biletha = rätt (jfr vårt 'biltog'!).

Rietschel 183 ff.; Keutgen Unters. 11 ff. — Schröder Weichbild (i Historische

Aufsätze dem Andenken an Georg Waiiz gewidmet, Hannover 1886) 306 ff. härleder

däremot, tvifvelsutan med orätt, ordet från wicli = ort och bild = bild och tolkar

det i enlighet därmed som en ortssymbol.
2 Man kommer då äfven att tala om wichbiletherecht. Rietschel 186, 184.
3 Rietschel 149. Breisach får först 1315 murus publicus och kallas före denna

tid ej civilas (Rietschel 115; Gothein I 113).
4 Pirenne i Rev. Rist. LVJI 299 f. »Die Stadt ist ein Märkt, der zugleich

Burg ist» är den tes, som uppställes af Rietschel 150. Jfr i öfrigt Keutgen Unters.

38 ff.; Below Ursprung d. Stadtvfass. 19 ff.; Roscher III 7 15.
5 Rietschel 152; Pirenne i Rev. Hist. LYII 298.
6 Rietschel 152 ff.

7 Below Stadtgemeinde 41 f.
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skedde först och främst genom de tingssammanträden 1
, där alla stadens

borgare hade att infinna sig och där allehanda ärenden kunde före-

dragas och afgöras. Snart blef det emellertid nödvändigt att åt en

mindre krets anförtro att tillvarataga borgerskapets intressen.'2 Rådet,
hvilket antagligen redan uppstått i marknadskolonierna 3

, har tidigt

lyckats att i de ur dessa framgångna städerna förvärfva sig en erkänd

ställning som menighetens rättmätige målsman. Äldst torde dessa

borgerskapets representanter kallats lod fideles eller dylikt, sedermera

infördes genom inflytande från Italien för dem namnet consules* I

romarstäderna har rådsinstitutionen sent införts, först i slutet af 1100-

talet eller ännu senare (i Trier först 1303). Det kommer där som

något nytt och revolutionärt, som måste arbeta sig fram under mot-

stånd från de förutvarande maktinnehafvarnas sida. 5 Från midten af

1200-talet kan man emellertid anse att ett kollegium af consules inom

staden utöfvar kommunens befogenhet och representerar densamma inåt

och utåt.

Så småningom ökas stadens oberoende och själfstyrelse. En mängd

offentliga befogenheter öfvergå från stadsherren till rådet. Detta får

sålunda efter hand rätt att bestämma öfver tullafgifter och i allmänhet

att förordna om och öfvervaka stadens näringslif, gifva nödiga bestäm-

melser för olika näringars bedrifvande och öfvervaka det industri-

ella arbete, som inom staden utföres. Det skall sörja för ordningens

upprätthållande och döma i mindre mål rörande fridens störande i

1 Burding, burmal eller bursprake (Rietschel 163).

2 Äldsta antydan om att i stället för universitets civium ett fätal representanter

äga att utöfva en myndighet för hela samhället far man i ett privilegium för cives

forenses i Halberstadt 1105: »ipsi vel quos huic negotio preesse voluerint» (tr. hos

Ketjtgen 46). Rietschel 168.

3 Rietschel 166 fl".; [Huvelin 234 ff.] Att rådet ej, som Maubbr antagit,

kan ha framgått ur landskommunernas föreståndare, uppvisar Below i sitt arbete

Siadtgemeinde 84 fl'. Borgmästarämbetet tillhör först ett senare skede.

4 Rietschel 169. Tidigast omnämnas consides förmodligen i Soest, omkr. 1120

(stadsrätt tr. hos Ketjtgen 142 f.; jfr Ketjtgen Unters. 222). 1 Liibeck finnas de

1188 (stadsrätt tr. hos Ketjtgen 184 f.), i Hamburg 1190-91 (Ketjtgen Unters. 227).

8 Rietschel 165 f. Romarstäderna, liksom i allmänhet biskopsstäderna, förete

en mindre lugn utveckling än de städer, som haft lekmän till stadsherrar. Brytningania

bli där skarpare. Biskoparna bo under större delen af året i städerna, intressera sig

för deras angelägenheter och önska därför äfven behålla sin härskande ställning. Mänga

sträfvanden inom det nya ekonomiska lifvet mötas af ett lifligt ogillande från kyrkans

sida. Härigenom uppstå oundvikliga konflikter. Trots motståndet triumfera dock slut-

ligen själfständighetspartierna i städerna. Pirenne i Rev. Hist. LV1I 305.
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staden, brott mot rådets förordningar och tvister rörande vikt, mål och

mått. 1 Den domsrätt som rådet utöfvade stod ursprungligen utanför

den offentliga domarmakten och ingick ej som ett led i denna. Den

var att anse som en slags skiljedomstol. Lyckades den ej att utjämna

tvisten, måste den af konungen insatte domaren ingripa. 2 Ju mera

stadens oberoende växte, desto större offentlig karaktär erhöll emeller-

tid rådets myndighet.

* *
*

De osäkra och farliga förhållanden, hvarunder köpmännen under

dessa århundraden lefde, framkallade tidigt behofvet af en samman-

slutning. Redan de köpmansföljen, som under 700- till 1100-talen fär-

dades fram mellan de stora marknadsplatserna, behöfde en organisation

med ledare, som kunde göra sig åtlydda. 3 Och i de därefter uppväxande

städerna kunde sådana framsteg i oberoende, sådana reformer inom

rättens och förvaltningens områden, som mercatores steg för steg nådde

fram till, ej hafva erhållits utan en stark sammanhållning, som ingaf

aktning och fruktan. En, säkerligen den viktigaste, formen för denna

1 Pirenne i Rev. Hist. LVII 94 n. 3, 319 anser, att rätten att reglera stadens

industri och handel uppkom ur rätten att uppbära och pålägga tullafgifter. [Keutgen

i sitt sista arbete, Amter und Ziinfte, härleder uppsikten öfver handtverket och där-

med handtverksämbetenas uppkomst ifrån rådets makt öfver mått och vikt på
marknaden; se nedan s. 150.]

Att rätten öfver mått och vikt ursprungligen var en den offentliga makten till-

kommande befogenhet är resultatet af G. Kuntzels undersökning Uber clie Verwal-

tung des Mass- und Gewichtswesens in Deutscliland ivcihrend des Mittelalters

(Schmollers Forschungen XIII: 2; Lpz. 1894) 92 f. Below, som förut sökt häfda

denna rätt såsom ursprungligen tillkommande kommunen (Stadtgemeinde 57 ff.), har i

det hela erkänt riktigheten häraf (Zeitschr. f. Soc- u. Wirtsch.-gesch. III, 1895, 481 ff.;

jfr Pirenne i Rev. Hist. LVII 94 n. 1). [Däremot har nu Keutgen (ÅZ 112 ff.),

med erkännande åt Kuntzels framställning, sökt göra gällande, att uppsikten öfver

mått och vikt redan tidigt legat hos ortsinvånarna ; i Karl den skalliges Edictum

Pistense af 864 tror han sig finna en korporation af kommunalämbetsmän med upp-

drag af staten för detta ändamål. På marknaden låg åter, enligt hans mening
(AZ

127 f.), rätten ursprungligen hos stads-(marknads-)herren, men öfvergick liksom hela

den öfriga marknadsförvaltningen med tiden till rådet.]

2 Below Stadtgemeinde 93 f. ; Pirenne i Rev. Hist. LVII 314.

3 Pirenne i Rev. Hist. LVII 81 ff. Att köpmansgillena ursprungligen voro

organ till skydd för handeln hemma och borta, visar bl. a. gillestadgan för Valenci-

ennes, där bröderna äro skyldiga att infinna sig på torget fullt väpnade. A. Doren
TJntersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelalters (Schmollers

Forschungen XII: 2; Lpz. 1893; i det följ. cit. Doren) 164.
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sammanhållning torde väl ha gifvits i de för den kommunala förvalt-

ningen nödvändiga institutionerna, inom hvilka själfstyrelsens anda tidigt

gjorde sig gällande. Men denna gemensamhet i de kommunala institu-

tionerna, hvilka ännu länge stodo i starkt beroende af stadsherren, var

ej nog för åstadkommandet af den sammanhållning, som var förutsätt-

ningen för den vidare utvecklingen.

Sammanslutningar af olika art uppträda ock tidigt. Ett gemen-
samt drag för dem alla är, att de öfver sina medlemmar utöfva eller

åtminstone göra anspråk på att få utöfva en viss jurisdiktion. Under
den tid, då dessa föreningar bildades, utgjorde den kristna kyrkan den

främsta, att icke säga enda kulturbärande makten i västerlandet. Under

en af kyrkliga och religiösa intressen så genomsyrad tid måste äfven

detta sträfvande få en bestämd kyrklig prägel. 1

Sådana frivilliga sammanslutningar till ömsesidigt understöd bildas

på 1000-talet och senare rundt om i de nyuppblomstrande stadssam-

hällena. De gå i olika länder under olika namn och äro ej heller till

sin anläggning fullt öfverensstämmande. I mera germanska länder, som

stora delar af Nederländerna och norra Frankrike, England och norra

Tyskland, kallas de gillen. I de vallonska Nederländerna, södra Tysk-

land och större delen af Frankrike, där egentliga gillen ej förekommo,

funnos andra liknande sammanslutningar under skiftande namn, brödra-

skap, caritates m. fl.
2 Gillet, gilda, är sålunda, om ock den intres-

santaste formen för detta föreningssträfvande, dock ej den enda. Gillet

torde vara en rent germansk företeelse. Antagligen har det i sin senare

nordeuropeiska form uppstått i England i de oroliga tiderna före nor-

manniska eröfringen under kristen och nordisk påverkan. 3 Namnet är

dock äldre, gildonia omnämnes sålunda i det frankiska riket redan 77'.». 1

Det var ej ensamt köpmännen som sammanslöto sig i brödraskap

och gillen, men särskildt under den äldsta tiden är det köpmans-

gillena, som vunnit den största utbredningen och betydelsen. Visser-

ligen har deras roll öfverskattats. Att det ej, som man länge velat häfda,

1 Koscher III 7 170.

2 Pirenne i Rev. Hist. LVII SI fl'.; Flach II 376 ff.

3- Härom vidare nedan 82 f., 111 f. Gierke I 222 anser, att man svårligen skall

lyckas bringa någon klarhet öfver de äldsta germanska gillenas uppkomst och betydelse.

4 Gross I 175; K. Hegel Städte und Gilden der germanischen \ ollen- an

Mittelalter (I—II, Lpz. 1891; i det följ. cit. Hegel) I 1.
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är i dem som man får se ursprunget till städernas kommunala själf-

styrelse, torde numera kunna anses uppvisadt. Men deras inflytelse

var stor, äfven om de saknade officiella rättsanspråk och laglig ämbets-

myndighet. 1
%

I köpmansgillena upptogos ursprungligen ej endast handelns utan

äfven handtverkets utöfvare. Man har många tecken, som tyda på att

hancltverkarna t. o. m. till högst betydande antal deltagit i vissa af

dessa köpmansgillen. 2 Skillnaden mellan de bägge grupperna var ock

foga skarp, så länge handeln ej bedrefs i någon större skala, utan de

viktigaste och oftast nämnda varorna — åtminstone i England — voro

hudar, ull, korn o. s. v.
3

. Förhållandet blef annorlunda, när köpmännen

genom en i större skala bedrifven affärsverksamhet förvärfvade sig rike-

domar, politisk makt och socialt anseende, hvarigenom deras ställning

höjdes öfver handtverkarnas. Köpmansgillena blefvo då de verktyg,

genom hvilka de ville främja och bevara åt sig en ledareställning i

1 [Det sista är dessutom omtvistadt. Se å ena sidan Ketttgen AZ 187, å den andra

H. von Loesch Die Kölner Kaufmannsgilde im zwölften Jahrhundert (Westdeutsche

Zeitschr., Erg.-heft XII; Trier 1904) 5, 9.]

L. Brentano i sitt arbete Die Arbeitergilden der Gegenwart I (Lpz. 1871)

— äfven öfversatt till engelska som inledning till J. Toulmin Smith English Gilds

(Early English Text Society; Lond. 1870) — är hufvudmannen för teorin att gillena

uppstått i England genom en förening af kristna och hedniska impulser. Då under

det ständiga krigstillståndet familjen ej som förr kunde räcka till att ge det skydd som

behöfdes, så bildade enligt teorin alla stadens invånare ett convivium conjuratum, ett

gille helgadt med ed. Efter hand blefvo gillets lag och ämbetsmän äfven stadens.

Handtverkarna voro ursprungligen med i köpmansgillena, men utstöttes sedan och för-

trycktes. Då deras motstånd uppväcktes genom detta förtryck, bildade de egna gillen.

Denna gilleteori, som ytterst har sitt ursprung från uppslag gifna af W. E. Wilda
Das Gildenvjesen im Mittelalter (Halle 1831) och som sedan omfattats af Gierke

och Nitzsch m. fl., måste numera anses Öfvergifven. Dess ohållbarhet har uppvisats

af . Hegee samt framför allt af Gross (särskildt I 78 AT., 167 fF., 286 ff.). Jfr härom

äfven E. Ehrenberg Gilden i ~Ra,ndw'6rterbuch der Staatsivissenschaften IV2 725 ff.

[och Keutgen iiZl84].
2 Gillet i S:t Omer är det äldsta köpmansgille som säkert kan uppvisas (från

1072—1083). Det utestänger endast clericos, milites et mercatores exlraneos (dess

stadga tr. hos Gross I 290 ff'.)
;
jfr Pirenne i Rev. Hist. LVII 82 f. Gross I 107

antar att handtverkarna ursprungligen utgjort flertalet i de engelska köpmansgillena.

Jfr W. J. Ashley An Introduction to English Economic History and Theory I3

(Lond. 1894) 73 [och F. A. Hibbert The Influence and Development of English

Gilds: as illustrated hy the History of the Craft Gilds of Shrewsbury (Cambridge

Historical Essays V; Cambr. 1891) 16, 28 f. — Däremot förfäktas uppfattningen, att

handtverkare från början voro uteslutna både från nederländska och engelska gillen, af

Loesch 9 f.]

3 Ashley I 3 74; Koscher III 7 173 n. 10.
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politiskt och ekonomiskt hänseende. Då tillätos handtverkarna ej längre

att få vara kvar. Kunde öfverhufvud taget en handtverkare inväljas,

så var det endast med villkor, att han afsade sig handtverket och af-

stod från all förbindelse med sitt förra yrkeslag. 1

Samtidigt med köpmansgillena eller åtminstone föga senare fram-

träda äfven sammanslutningar af handtverkare. Innan jag öfvergår att

i sammanhang behandla frågan om handtverksföreningarnas uppkomst

och hvad därmed står i samband, skall jag söka ge en redogörelse för

de uppgifter som vi äga kvar om de tidigaste handtverkskorporationerna.

Härvid har man förnämligast att vända sig till de äldsta stadslagarna

och till bevarade privilegiebref från samma tid.

1 Exempel härpå nedan s. 72.



Tredje kapitlet.

De äldsta urkundliga vittnesbörden om
handtverksämbeten.

Uen tidigaste underrättelse vi äga om någon sammanslutning

inom handtverkarnas krets ger ett bref utfärdadt 1099 för väfvarna

i Mainz. 1

Ärkebiskop Ruthard i Mainz ålägger häri stadens väfvare, att de

skola sörja för det fortsatta nybyggandet af förhallen 2
i kyrkan och

för att dess tak hålles i godt stånd. Dessutom uppmanas de att flitigt

tjäna kyrkan med gåfvor af vaxljus och andra goda verk. Yid arbetet

i kyrkan skall custos ecclesie undervisa och leda dem.

Mot de förpliktelser som sålunda åläggas dem erhålla de vissa

bestämda förmåner. Utom det att de tillförsäkras grafplatser invid

1 [Tryckt hos Keutgen 350.] K. Eberstadt Magisterium und Fraternitas.

Eine verwaltungsgeschichtliche Darstellung der Entstehmig des Zunftwesens (Schmol-

lers Forschungen XV : 2 ;
Lpz. 1897 ; i det följande citerad Eberstadt) 161 ff. ; Eber-

stadt Der Ursprung des Zunftwesens und die ätteren Handwerkerverbände des

Mittelalters (Lpz. 1900; i det följ. cit. : Eberstadt Zunftwesen) 10 f.

Eberstadt anser sig i en institution som han kallar magisterium ha funnit det

öfvergångsled, som förenar de under gårdsrätt stående handtverksföreningarna med de

senare handtverksämbetena. Hans arbeten vittna om stor beläsenhet och ett visst juri-

diskt skarpsinne, men tillika om att han i hög grad saknar känsla för verkligheten och

historiskt sinne. E:s åsikter ha ock mött starka gensagor, så af Below {Literarisches

Centralblatt, 1897, 1062 ff.), Eietschel {Hist. Vierteljahrschrift I, 1898, 119 ff.),

Uhlirz {Mitt. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsforschung XIX, 1898, 185 ff), Des
Marez (Revue critique XLV, 1898, 144 ff), Pirenne {Rev. Hist. LXXI, 1899,

365 ff) och Keutgen {Neue Jalirb. f. d. klass. Altertum etc. V, 1900, 297). Erkän-

nande och bifall har Eberstadt fått emottaga af C. Koehne {Mitt. aus d. hist. Littera-

tur XXVI, 1898, 64 ff), hvilken anser, att han lyckats lösa frågan om skråväsendets

uppkomst på ett afgörande sätt, samt af Stieda i Eoscher Volkswirtschaft III 7 795

n. 3, 796 n. 5; [i någon mån äfven af Inama-Sternegg, III: 1 ss. 124 f., III: 2 s.

24 n. 1].

2 [Keutgen ÄZ 174 n. 445 öfversätter: portalen.]
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(eller i?) kyrkan, så fritagas de från sin förutvarande skyldighet till

tvenne af biskopens ämbetsmän, till »Heimburgenamt» och »Schenlen-

amh. Hvari denna skyldighet bestod är ej klart, antagligen gällde

det vissa afgifter, som väfvarna haft att erlägga. 1

Att väfvarna i Mainz 1099 bildat ett slags korporation är sålunda

uppenbart, då de visa sig samfälldt äga bestämda rättigheter och för-

pliktelser. Af hvilken art denna deras sammanslutning var, detta far

man ej närmare reda på. Någon större själfstyrelse eller fastare orga-

nisation kunna de ej ha ägt, då ej ens någon korporativ benämning för

dem förekommer i urkunden, än mindre tillvaron af föreståndare eller

förtroendemän där finnes antydd. Så mycket är emellertid fullt tydligt,

att deras förening stod de kyrkliga myndigheterna mycket nära och i

hög grad måste ha bestämts af kyrkliga intressen.

Till de tidigaste urkunder, där man finner stadshandtverkare om- Kdbl

nämnda, hör ock ett stadgande om rhentullen vid Koblenz frän

1104 2
, där bagare (pistores), skomakare (sutores) och svärdsfejare

(venditores gladiorum) omtalas. Skomakarna äro de enda, om hvilkaa

ställning någon upplysning ges. De skola tre gånger årligen infinna sig

till stadens ting 3 och där för hvarje gång erlägga en personlig afgift.

Marknaden i Koblenz med alla dess rättigheter tillhörde S:t Simeona

kyrka i Trier*, och dess myndighet där utöfvade en af denna kyrka

tillsatt uppbördsman (thelonearius). Från annan ort kommande sko-

makare fingo ej utan dennes tillstånd där sälja skor och skulle dess-

utom, för att få handelsrättigheter, till stadens yrkesmän erlägga en

afgift (census). Häraf torde man sålunda kunna sluta, att redan då

1 W Aknold VerfassungsgescMchte der deutschen Freistddte im AnscMuss an

die vJfastZsgescMcL del Stadt Worras (Hamb. u. Gotha 1854) I 20., an>er

%uS2 best! i personlig tjänst hos eller som HcMUrgc, [Vt ven K, ,,:s

ÄZ m l n. 456 lutar åt uppfattningen, att det gällde någon personl,, t.anst^nn,]

<
. hos Ketjtgen 48 f.

- Jfr Ebekstadt Zmfteesen 2, ff
;
ta»* Terrv

torium 331 f.; Hegee Städteu-esen 117 f, [G. Choox Znr ErUsUhung des Z^ft-

^^^'-om*^-— -de väl naturligast vara att uppfatta son, sta-

dens burding, där tfiÄ AÄSTÄÄi^.Ä * -
torde sakna allt berättigande.

* Ebekstadt Zunftwesen 28.
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åtminstone för skomakarna i Koblenz förefunnits en sammanslutning 1

,

om ock denna kan ha varit af en föga ingripande art.

Augsburg. I Augsburgs äldsta stadsrätt 2
, hvilken skall vara från 1104, ehuru

den upptecknades i det skick vi nu äga densamma först 1156, om-

nämnas bagare (panifices), slaktare (carnifices) , korfmakare (salsuciarii)

och bryggare (tabernarii). De stå i sin yrkesverksamhet under upp-

sikt af borggrefven (prefectus urbis), hvilken har att döma öfver dem

enligt stadsrätt (secundum urbanorum justiciam). 3 Bagarna skola en

gång i månaden baka och frambära 'normalbröd' (probaticios panes)

för att borggrefven skall kunna öfvervaka att brödet har den rätta

vikten.* Håller brödet ej den rätta vikten, straffas bagaren första och

andra gången med böter, tredje gången till hud och hår (cute et crini-

bus) samt förlorar då rätten att vidare baka bröd i staden. Liknande

straffbestämmelser finnas för bryggarna, hvarjämte för dem stadgas, att

det dåliga ölet skall ges åt de fattiga. 5 Hvarje slaktare skall vid julen

lämna borggrefven två ländstycken (scapulis), tvenne af slaktarna dess-

utom till ett billigare pris ett visst kvantum oxkött. 6 Korfmakarna

åligger att tjänstgöra som fångvaktare, om någon häktas i staden.

Här ha tydligen några yrken hunnit en tämligen hög utveckling

och erhållit gemensamma skyldigheter och intressen. Till förekomsten

af någon fast föreningsorganisation torde man ej af stadslagens ordalag

äga rätt att bestämdt sluta, om ock en sådan åtminstone för slaktarnas

del synes sannolik.

Worms. Tillvaron af ett organiseradt ämbete ådagalägges däremot af

ett bref för fiskhandlarna i Worms, som är från 1106 eller

1 Hegel Städtewesen 117 anser att skomakarna bildat y>eine freie Innung».
2 Tr. hos Keutgen 90 ff. Jfr. Eberstadt Zunftivesen 31 f. ; Bedow Terri-

torium 330; Stieda 29 f., 36 ff.; [Croon 58 ff.]

3 Art. 21.

4 Art. 21. Stieda 37 n. 4; Eberstadt Zunftuiesen 33 f.; [häremot Croon

59 n. 1.] I allmänhet ökade eller minskade man brödets vikt allt eftersom sädespriset

sjönk eller steg. — En bagare som ej frambär det stadgade normalbrödet underkastas

kallvattensprof — straffas secundum judiciam frigide aque.
5 Art. 22.

6 Art. 25. Ordalagen medge ej, såsom Stieda 24 [och Croon 60 f.] synas mena,

att tolka denna bestämmelse som gällde den en gemensam prestation för slaktarna som

korporation; och att med Stieda [och Croon] betrakta de två slaktarna som före-

ståndare inom laget saknar allt berättigande. Jfr Eberstadt Zunftivesen 35 f.
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1107. 1 Tolkningen af denna urkund har under sista tiden varit föremål

för ifrig debatt. Man har velat visa, att den ej är något privilegiebref

(skrå) för fiskhandlarna, utan endast en stadga för fiskhandeln på tor-

get. 2 Beteckningen skrå synes dock vara berättigad, då handlingen

själf säger sig meddela ett privilegium åt en grupp näringsidkare.

Biskop Adalbert i Worms ger nämligen på framställning af grefven

och framstående personer i staden åt 23 namngifna fiskhandlare (pisca-

tores)* ärftlig rätt* att med uteslutande af alla andra drifva handel

med fisk, som upptagits ur Rhen. Antagligen var det just dessa 23

som då utofvade denna näring i staden 5
, och såväl för dem som för

stadens öfriga invånare och dess myndigheter gjorde sig ett behof gäl-

lande att få denna handel underkastad vissa bestämmelser. Biskopen

som stadsherre utfärdar nu sådana på anmodan af stadens naturlige

målsman, grefven. Han förbjuder sålunda förköp, i det ingen fisk-

handlare får göra några uppköp, förr än stadsklockan ringt. Till någon

själfstyrelse eller närmare inre organisation af detta fiskhandlarlag finnes

ingen antydan. Dock skola de 23 själfva gemensamt öfvervaka, att ingen

främmande gör intrång i deras allenarättigheter. Ej ens upptagandet

af nya medlemmar är öfverlämnadt åt dem själfva, utan erfordras där-

för samtycke af stadens borgare (urbanorum communi consilio). (i

Äfven här ha sålunda stadens borgare föga direkt inflytande på

1 [Tr. hos Keutgen 351.] Jfr Keutgen Die Wormser Fischhåndler- Urkund

von 1106 bis 1107 (i Zeitschr. f. Soc- u. Wirtsch.-gesch. VII, 1899, 355 E); [an-

märkningar härtill Keutgen ÄZ 237 f.]; Eberstadt 220 fl'.; Eberstadt Zunftweeen

37 f., 177 ff.; Hegel Städtewesen 118 f.; G. L. von Maurer Geechichte der

Städteverfassung in Deutschland II (Erl. 1870) 327, 333; Roscher III 7 807

C. Koehne Der Ursprung der Stadtverfassung in Worms, Mainz und >> /<
'
lier

kes Untersuchungen XXXI; Breslau 1890) 57 ff; Doren 52 fl'.; [Ckoos 33 ff.] -

Jag följer i det hela Ketttgens framställning, som synes mig bast lösa de förefintliga

svårigheterna.

2 Detta är Eberstadts åsikt, i hvilken äfven Boos III 2 82 instämt.

3 För Eberstadts påstående att dessa måste ha tagits nr biskopens famiUa tinnes

intet rimligt skäl.

4 Ärftligheten får naturligtvis uppfattas som en rätt, ej som en plikt! Att 1 den

se ett bevis för fiskhandlarnas ofria ställning, som Stieda i RosCHBB III 7

807 n. 19,

är ingen nödvändighet.

[Keutgen ÄZ 237 f. anser fixeringen i antalet vara betingad af det utrymme

som fanns tillgängligt för fiskhandlarnas salnbodar.]

6 Denna tolkning af uttrycket ger Keutgen, [som sedan fatt anslutning af andra;

se Croon 35 n. !]. Maurer antar att det är fråga om stadens råd, EBÉROTAM om

Heimburgen, Hegel om cives majores, Koehne om ett köpmansgille.
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komnmnalstyrelsen, som skötes af stadsherrens befullniäktigade. Man
ser emellertid här ett tydligt exempel på huru ett yrkeslag med fast

organisation håller på att bilda sig och hur det får öfvertaga vissa

allmänna skyldigheter i stadens och den allmänna hushållningens in-

tresse. 1

Tidigt funnos äfven andra yrkeslag i Worms representerade. Så

öfvertogo väfvarna därstädes 1114 skyldigheten att uppbära tullen på

vissa varor. 2 Och 1 1 90 fingo väfvarna af Henrik VI rätt att välja två

pedeller att öfvervaka arbetet. 3

På riksdagen i Ravenna 1232 klagade biskopen i Worms öfver

handtverkarnas brödraskap, särskildt öfver att de hade enskilda över-

läggningar, själfva skipade rätt mellan sig och nästan ej alls brydde

sig om biskopens rättigheter.* Alla handtverksämbeten i Worms utom

växlarnas och skinnarnas upplöstes ock af kejsaren 1232. Trots det

att biskopen följande år förnyade förbudet mot dem, torde intet resultat

däraf åstadkommits. 5

Wurzburg. Biskop Embricho i Wiirzburg låter 1128 uppteckna den rätt, som

sedan gammalt gällt för stadens skomakare. 6 Det bref som i detta

syfte utfärdats redogör för och fastställer de naturaprestationer, som

skomakarna ha att utgöra till biskopen och till stadens tvenne sculteti.

Den som upptogs i deras lag (consortium) 1 hade att betala 30 solidi.

Af denna inträdesafgift skulle de lämna ifrån sig V31 i det 4 sol. skulle

gå till biskopens camerarius och 6 sol. till de tvenne sculteti. De

öfriga 20 sol. fingo de behålla, dock pålades dem därför en årlig afgift

1 Hegel Städiewesen 118 anser, att man här har exempel på »eine herrschaft-

liclie Zunft», ett begrepp som han själf förklarar vara ungefär liktydigt med Eber-

stadts magisterium.
2 [Urkund tr. hos Ketjtgen 17.] Boos I2 365, 379.

3 [Urkund tr. hos Keutgen 108.] G. Schmoller Die Strassburger Tucker-

und Weberzunft (Strassb. 1879; i det följ. cit.: Schmoller) 364.

4 Matjrer II 333.

5 Boos III2 98. [På dessa åtgärder syftar förmodligen ett yttrande om biskop

Henrik II i Worms (1218—1236), som förekommer i några annaler från 1400-talet:

»Societatem quse vulgariter vocatur »die Bruderschaft» in Wormatiensi eivitate destruxit

ad commodum et libertatem omnium ementium et vendentium» (Anon. monachus

Kirsgartensis). Doren 53 f.]

6 [Urk. tr. hos Keutgen 351 f.] Eberstadt 164 ff. ; Eberstadt Zunfticesen 11

;

Hegel Städtewesen 118.

7 Hegel Städtewesen 118.
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i vax och penningar till kyrkan. Utöfver hvad sålunda stadgats finge

emellertid ingen betunga skomakarna med några pålagor.

Ingen antydan finnes i brefvet, att skomakarnas lag hade några

uppgifter utaf industriell innebörd. Man kan ej heller tala om någon

sorts skråmässig författning. Skomakarna hade bildat ett brödraskap

med vissa kyrkliga uppgifter, det är allt hvad man.häraf kan se.

Redan 1169 gjordes detta ämbete slutet, i det medlemmarnas antal

begränsades till tjugo. 1

Långt större betydelse för bedömandet af de äldsta handtverks- Köln.

föreningarna ha förhållandena i Köln.

Staden Köln har uppstått ur romartidens Colonia Agrippina, men

den har efter hand i sitt område indragit äfven andra mindre stads-

samhällen, som uppstått i dess omedelbara närhet.'2 De olika menig-

heter af hvilka Köln sålunda bestod hade under den äldsta tiden inga

gemensamma kommunala institutioner, om de ock samtliga stodo under

ärkebiskopens styrelse. 3 Arkebiskopen insatte som domare och styres-

män i staden en borggrefve och en stadsfogde. 4

Fogden, grefven, 'senatorer' (Schöffenkollegium) 5 och stadens för-

nämligare borgare betyga 1149 under stadens sigill, att de offentligen i

stadshuset stadfästat bolstervarsväfvarnas brödraskap." Dessa

väfvare hade, som det synes sedan längre tid tillbaka 7
,

»i from för-

1 Keutgen ÄZ 234, enligt en urkund som finnes tryckt hos Gramich, Ver-

fassung und Verwaltung der Stadt Wurzbiirg (Wiiraburg 1882) I

2 ' Hegel II 323 ff.

3 Below Stadtgemeinde 40 ff.

4 Hegel II 324.

6 [Croon 4, efter Lau Entwicklung der kommunalen Yerfassung und Ver-

waltung der Stadt Köln (Bonn 1898).]

e [Urkunden tr. hos Keutgen 352 f.] Jfr Eberstadt 1G7 f.; Eberstadt

Zunftwesen 8 f.; Matjrer II 334, 346 m. fl. st.; Hegel II 330; [CROOM I IF.; Kbutges

ÄZ 177 ff.]
, ;? ,

Väfvarna kallas textores eulcitrarum pulrinariwn. Raphael i Klon. samhäUH.

II 314 tolkar detta som »sängtäcksväfvare» (fetektig översättning af »Bet t /. iecfa en-

weber»?).

7 [Keutgen ÄZ a. st. bestrider — som det förefaller, pa goda grunder att

brödraskapet kan ha funnits till före 1149. Dateringen af sjiilfva urkunden
|
[nchoaU

est hec fratemitas...») anger, att brödraskapet uppståt, samtidigt med den ton-la-

gande bekräftelsen på dess rättigheter, och detta bestyrk* af handlingens attryckeaatt:

»Non lateat... quosdam viros . . . fratemitatem . . .
conformasse et... CO n f

.

r m a, ,u

suscepisse». Croon 6 f. förfäktar motsatt uppfattning.]
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hoppning om ett evigt lif», bildat ett brödraskap, antagligen med rent

kyrkliga uppgifter. De kände nu behof att få stadsmyndigheternas be-

kräftelse å den framskjutna ställning för yrkets utöfvare, som deras

brödraskap kommit att intaga. Det fastslås i denna till vår tid be-

varade urkund som rättsligen gällande, att alla bolstervarsväfvare inom

staden skola vara skyldiga att ansluta sig till deras brödraskap. Den

mark vid Rhenfloden, som på deras och ett annat väfvarlags (textores

peplorum) bekostnad blifvit torrlagd och där de nu uppfört sina salu-

bodar 1
, skall utgöra bägge handtverkslagens gemensamma egendom.

Detta väfvarlag har man, i motsats mot t. ex. väfvarnas brödra-

skap i Mainz, rätt att kalla för ett handtverksämbete. Det mottager

stadsstyrelsens bekräftelse på sin ställning som målsman för ett visst

handtverk, och för detta handtverk införes skråtvång; alla som ut-

öfva yrket måste äfven tillhöra ämbetet. 2

Att äfven textores peplorum 3 och möjligen också andra handt-

verkare redan 1149 bildat fullt organiserade brödraskap, synes sanno-

likt, om än alla uppgifter därom saknas. 4

Brödraskapen omnämnas 1159 som talrikt förekommande. Ett be-

slut fattas då, att inom samtliga brödraskapen och domartjänsterna ingen

förändring under 10 år skall vidtagas beträffande mästare och tjänste-

män. Med brödraskapen afses efter all sannolikhet handtverkslagen.

Syftemålet med beslutet var antagligen att åstadkomma en bättre och

jämnare förvaltning och rättskipning. 5 Handtverksämbetena synas redan

intaga en viktig plats inom samhället.

Svarfvarna i Köln, hvilka tidigt sammanslutit sig till ett brödra-

skap, fingo sina rättigheter fastställda i ett för dem omkr. 1180 (1178

—1182) utfärdadt skrå, som finnes bevaradt i en senare bekräftelse-

urkund af 1285. 6 Deras brödraskap är stiftadt till evangelisten Jo-

hannes' ära, däri kunna äfven lärpojkar (leirMnt) och icke-yrkesmän

1 [Ketjtgen AZ 179 f. tyder uttrycket »locum fori quo pepla venduntur» såsom

åsyftande en sank plats på det redan befintliga torget.]

2 Hegel Städtewesen 121 anser, att det här ej är fråga om skråtvång i egentlig

mening, utan att tvånget endast gäller deltagande i ämbetets kyrkliga verksamhet.

Denna begränsning är dock rent godtycklig.

3 Ordets öfversättning är ej klar; jfr Maurer II 334.
4 [Croon 8 antar, att textores peplorum utgjorde den ursprungliga gemensamma

organisationen, hvarur bolstervarsväfvarna utbrutits.]

5 Hegel II 327 m. n. 1.

ö [Tr. hos Keutgen 353 f.] Hegel Städtewesen 121 f.; [Croon 11 ff.]



KÖLN (l 1 78/82, 1 225, 1258) 45

mgå, och behöfva dessa endast erlägga en ringare inträdesafgift. Brö-
dernas kyrkliga plikter betonas, men äfven för yrkets utöfvande giftas

vissa bestämmelser, i det straff stadgas för sådan försumlighet, som
kan skada yrkesmännens anseende.

Svarfvarnas skrå är utfärdadt af rigirzegcheiäe (richeraeche),

hvilken institution i denna urkund tidigast finnes omtalad. 1 denna
1

herrestuga' — detta torde ungefär vara innebörden af ordet rigir-

zegcheiäe* — fingo alla de olika delarna af staden Köln en gemensam

organisation. Under dess myndighet kommo särskildt alla frågor, som

rörde handeln och industrien, rätten att upptaga inflyttade till borgare

i - staden o. s. v. 2 Sedan midten af 1200-talet inträdde efter hand i

dess ställe rådet, som då nybildats efter de förebilder, som funnos i

andra städer. Vid tiden för dess upprättande hade redan handtverks-

ämbetena erhållit ett ej ringa inflytande på stadens styrelse. :i

Rigirzegcheiäe stadfäste 1225 jämväl hattmakarna- brödraskap,

»enligt stadens rätt», som det heter. 4 Något skråtvång omnämnes ej.

Af den märkliga skiljedom 5
, som 1258 fälldes i en tvist mellan

staden och ärkebiskopen, framgår, att handtverksämbetena, hvilka fort-

farande kallas brödraskap, vid denna tid valde egna föreståndare, kal-

lade mästare, magistri, inom eller utom sin krets. (i Detta deras val

föll ofta på utom ämbetet stående inflytelserika borgare, hvilka skyddade

och bistodo dem i rättstvister, stundom t. o. ni. längre lin rätt och

billighet medgåfvo.

Ämbetena i Köln kallades ofta jämte brödraskap och ämbete
(
mi

äfven gaffel.
7

För Magdeburg finnas från 1100-talet trenne skråbref bevarade. Magdeburg.

Magdeburg var en gammal tysk stadskoloni, öfver hvilken efter iirke-

biskopsdömets upprättande 968 ärkebiskopen ägde att handhafts den

offentliga domsrätten. 8

1 Below Stadtgemeinde 43; Hegel II 329 f., Waew V- 416 (dir opplagane

utgifvare Zetjmer uttalar sig mot att öfversätta ordet med sällskap B* rika .

2 Hegel II 331.

3 Hegel II 337 ff.

4 Urkund delvis tryckt hos Eberstadt 235; jfr i öfrigl a. a. 175».

5 Tr. hos Keutgen 158 fl'.

6 Keutgen 162 (§ 44), 167.

7 Om förklaringen af detta ord se Maurek II 342 »• L

8 Hegel II 437 ff.; Rietschel 51 ff'.
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Ärkebiskop Wichmann i Magdeburg förlänade 1183 den förening,

som stadens klädeshandlare bildat, rätt att med uteslutande af alla

andra inom eller utom staden boende där drifva handel med tyger. 1

Möjligen af ännu tidigare datum är ett skrå för skomakarna,

utfärdadt af ärkebiskop Wichmann. 2 Orten är ej i den bevarade delen

af skrået angifven, men måste antagas vara Magdeburg. Tiden för

urkundens utställande är ej heller angifven, men måste falla mellan

åren 1152 och 1192, då Wichmann innehade ärkebiskopsstolen. Skråets

äkthet har visserligen blifvit ifrågasatt, men som det synes utan till-

räckligt skäl. 3

Skrået börjar med en något underligt klingande fras. I allt hvad

ärkebiskopen företagit till stadens heder och nytta, har han velat hafva

friheten som moder för sin verksamhet, » emedan heder och

nytta utan frihet måste anses som föraktligt slafveri».* Ärkebiskopen

förklarar, att han därför önskar hålla stadens såväl stora som små

ämbeten (officia) i oförkränkt rätt. Skomakarna skola hafva sådan

rätt och förmanskap 5
, att ingen skall äga myndighet öfver dem, som

de ej själfva med gemensamt samtycke välja till mästare (magister).

Den särskilda rätt (tus et distinctio) som skomakarna äga utesluter

på så sätt dem som ej böra få del af denna rätt, att främlingar ej må

tillåtas att torgföra något handtverksarbete. Ärkebiskopen stadgar

därför, att främlingar må på torget salubjuda sina handtverksvaror,

endast om det sker med alla deras goda minne, hvilka äga del i den

rätt, som kallas inninge. 6

1 [Urk. tr. hos Keutgen 354.] Hegel II 441. Urkunden är endast bevarad i

en afskrift från 1500-talet (Hegel II 441 n. 1). — Eberstadt 153 ansluter sig till en

af Hagedorn framställd åsikt, enligt hvilken urkunden ej är en direkt afskrift af

originalet, utan utgör ett ur minnet gjordt återgifvande däraf. Att ärkebiskop Wich-

mann verkligen gifvit klädeshandlarna ett skrå, bestyrkes af den tillförlitliga Chronikon

Magdeburgense (ett utdrag hos Eberstadt 151).' [Jfr Keutgen ÄZ 200 n. 502.]

2 Tr. hos [Keutgen 354 f. och] Eberstadt 149.

3 [Jfr Keutgen ÄZ 201 n. 503 och Croon 63 ff.] Eberstadt 149 ff. förnekar

äktheten, utan att därför vilja helt underkänna urkundens betydelse.

4 »In omnibus actibus nostris, in quibus aliquid de honore et utilitate Magdeb.

ecclesie agere studuimus, libertatem matrem actionis nostre esse voluimus, ut cum honor

et utilitas in dispetitione nostra accurrerit, libertas suprema semper existeret, quia honor

et utilitas sine libertate quasi vilis servitus estimatur.»

5 ». . . ius et magisterium sutorum ita consistere volumus ...»

6 ». . . nisi cum omnium eorum voluntate qui iuri illo quod inninge appellatur

participes existunt.»
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Som erkänsla härför skola skomakarna genom sin mästare ärligen

betala ärkebiskopen i Magdeburg två talenter.

Det är en betydande ställning och en hög grad af själfstyrelse som
skomakarna i Magdeburg, att döma efter detta skrå, redan på LlOO-

talet uppnått. Skråtvång är där infördt. De äga rätt att fritt välja

sin mästare. Och äfven andra handtverkare synas varit på Liknande

sätt förenade i fria ämbeten.

En följande ärkebiskop, Ludolf, ger 1197 ett skrå åt sköld- och

sadelmakarna (unio clipeatoriim), hvari stadgas, att ingen som ej

upptagits i deras lag må få utöfva yrket. 1

Under 1200-talets första hälft infördes äfven i Magdeburg råds-

institutionen. Det blir då rådet, som utfärdar skrån för handtverkarna.

Ett sådant finnes bevaradt för svärdsfejarna af 1244. Något skrå-

tvång omnämnes ej för dem, men det stadgas, att de beslut, som <1«

fatta vid sina sammanträden (morgonspråk), skola äga bindande kraft

för alla. Af den inträdesafgift, som där stadgas, skall en del gå till

rådet att användas till stadens bästa. 2

Under senare delen af 1200-talet få ämbetena del i stadsstyrelsen.

1281 räknas klädeshandlarna, skinnarna, skomakarna, garfVarna och

linnehandlarna som de fem stora inninge, hvilkas mästare jämte råd-

männen utställa urkunder och underteckna fördrag. :{

Från Rouen har man uppgiften 4
, att Henrik I af England (1100 /,-,.,„,.

—1135) tillåtit skomakarna och skoflickarna (cordewanarm

corvesariis) därstädes att behålla sitt handtverksgille på häfdvunnet

sätt. Äfven från Henrik II (något af åren 1170—89) har man kvar

ett dylikt bekräftelsebref 5
, hvari han åt garfvama på grund a! de

tjänster de gjort honom stadfäster deras gille (gilda) med alla dess

rättigheter och sedvänjor. Särskildt påbjuder han, att ingen ma utöfVa

garfvaryrket i Rouen och dess omnejd (nec infra lencatam Rothomagi),

« [Tryckt hos Ketjtgen 355.] Hegel II 441; [Keutgen ÄZ 206 t]

2 Hegel a. st.

3 Hegel II 442.

^ Finnes hos Du Cangé under ordet Gilda, dessutom aftryckt hos EHHBSTAM

166 n 3 Jfr E Martin Saint-Léon Histoire des corporatiom de métiers dcpnis

les origines jusqrth leur suppresshn en 17.91 (Paris 1897) 58; LBVA88BUB P 267, '2,4.

5 Tr. hos Fagniez I 89. Egidras, som namnes som vittne, f9X bfokop I Kvreux

1170-1189.



48 CHARTRES. PO NTO ISE ( 1 1 6 2/l 1 6 3)

som ej upptagits i deras lag. Likaså skall Henrik II hafva stadfäst

skinnarnas (pelletiers) gille. 1 Vid en provinsialsynod i Rouen 1189 för-

bjödos emellertid alla sällskap och brödraskap (societates seu fratrerias). 2

4Jhartres. ' I Chartres, liksom Rouen tidigt en betydande stad 3
, omnämnas

ungefär samtidigt skinnarna som organiserade i ett fast yrkeslag.

Theobald V, grefve af Blois, bekräftar 1189* ett byte som hans fader

(t 1151) ingått med spetälskehuset i Beaulieu, hvarigenom grefvarna af

Blois öfvertagit en för spetälskehusets förvaltning ogynnsamt belägen

kvarn, men i stället åt detta anvisat en årlig ränta af 100 solidos att

utgå af de inkomster, som de hade att uppbära af mästaren (magister)

för skinnarna i Chartres.

Här har man ett exempel på att de inkomster som i Frankrike

uppburos af mästarna kunde uppgå till högst afsevärda belopp.

Pontoise. För bagarna i Pontoise utfärdade Ludvig VII af Frankrike

något af åren 1162 eller 1163 ett bref 5
, hvari han gaf dem betydande

rättigheter. Ingen i staden, som ej är en ordentligen antagen bagare

(legitimus bolengarius) 6 och som verkligen själf förstår och kan handt-

verkets olika grenar, skall tillåtas att baka bröd till försäljning. Denna

bestämmelse om ett fullständigt skråtvång riktas särskildt emot mjöl-

narna och valkarna (fullones), hvilka tyckas ha fuskat i bagarnas yrke.

Som erkänsla för den rätt de sålunda erhållit, skola bagarna årligen

till konungen öfverlämna ett visst mått godt vin. Därjämte stadgas, att

den som vinner inträde i ämbetet 7 skall hålla ett dryckeslag samt gifva

en måltid för de förutvarande medlemmarna. Slutligen lofvar konungen

att gifva dem en magister, som de skola svara för och dömas af.

De erhålla härmed en särskild, för deras behof afsedd rättsskip-

ning, då de förut stått under de kungliga ämbetsmän, som handhade

stadens allmänna förvaltning.

1 Martin Saint-Léon 58.

2 Urk. tr. hos Fagniez I 93.

3 [Jfr Levasseue I2 264, 268.]
4 Tr. hos Ebeestadt 206; jfr a. a. 120 f.

5 Tr. hos Fagniez I 88 f. Jfr Ebeestadt Zunftwesen 68 f.; [Levasseue I 2

345 f.]

ö Ebeestadt öfversätter legitimus med ehrbar.

7 Ämbete öfversättes med officmm, handtverk med ministerkim.
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Beträffande dessa samma bagare i Pontoise äger man kvar några
uppgifter om en tvist som 100 år senare 1263 uppstod rörande bågar-
änkors rätt att utöfva yrket. 1 Med stöd af den 'karta

1 som de erhållit

af konungen sökte ämbetet att förmena bagaränkoma denna rätt D<

hade ej, sades det, gifvit något dryckeslag för bagarna, ej heller kunde
de egenhändigt baka bröd till försäljning. Änkorna gåtvo emellertid

ej vika; de hade jämte sina män deltagit i den inträdesdryck som
dessa gifvit och alltid åtnjutit den förmån på hvilken de alltjämt

gjorde anspråk. Tvisten slöts genom dom af parlamentet i Paris, på så

sätt att änkorna, så länge de ej gifte om sig, tillerkändes rätt att uti.tva

yrket, för såvidt de tillsammans med sina män gifvit eller nu voro

villiga att gifva bagarna den öfliga inträdesdrycken.

Följande år kom åter samma fråga upp. 2 En bagaränka. hvilken

under sin änketid bestått inträdesdrycken och upptagits i ämbetet, gifte

ora sig och nekades då af bagarna att vidare utöfva yrket, emedan hon

äktat en man som ej förstod det. Men egendomligt nog upphäfde parla-

mentet detta beslut. Hon skulle ånyo upptagas i ämbetel trota sitt

giftermål och trots att hennes man ej tillhörde yrket.

Äfven i Flanderns tidigt blomstrande stadssamhällen har man fran

1100-talet antydningar till sammanslutningar inom handtverkarnas krets.

Sålunda skall i Ärras (1148?), efter hvad munken Guiman berättat i Arra§.

sitt Cartularium för klostret S:t Vaast 3
, ha furefunnits sammanslut-

ningar af handtverkare kallade caritates.* Särskildt nämnas sko-

makarna (sutores) och skräddarna (parmentarit). hvilka hvarje år

gifva en större summa penningar till den helige Vedastus
1

altare. Be-

1 Urkund tr. hos Fagniez I 251) f. Ebekstadt 109 redogör RW ett statut af

1217, som stadgar för bagarna i Pontoise en'årlig ranta af 10 soL

2 Urkund tr. hos Fagniez I 261.

3 Ett utdrag tryckt hos Fagniez I 73 £ Jfr Heobl 1
1 161 t\ BMÄOTAI*

Zunftwesen 15.

* Caritates synes ha utgjort den vanliga beteckningen tor brödraskapen i Ran-

dern I Valenciennes är det stadens allmänna köpmanagille som bli namnet fa

caritat För att »en bagare, skräddare, krögare elTer annan bandtverkaw skull.- knnna

vinna inträde i detta gille, måste han antingen erlägga en osedvanlig! hög afeifl eller

ock afsäga sig yrket. Stadgan för detta gille är från 1300-talet, men namnel it Åker-

ligen gammalt (Hegel II 147 ff.)

Ifven i Montpellier finnas brödraskap, kallade COfUai (EkbsTAI* K B ,
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rättaren tillägger, att dessa caritates fordom varit flera, men att det

endast varit de lifskraftigaste som lefvat kvar.

Hagenau. I den äldsta stadsrätten för Hagen au i Elsass af 1164 1 harman

trott sig finna antydan till att bagarna och slaktarna i staden redan

vid denna tid varit sammanslutna i organiserade ämbeten. Ordalagen

torde dock ej medge så långt gående slutsatser. Där medges scultetus

rätt att insätta en magister öfver bagarna 2
, hvilken äger att pröfva

brödets vikt och godhet enligt häfdvunnen rätt. Den bagare som gör

sig skyldig till förfalskning skall föras inför stadens domare, och tredje

gången, om han af borgerskapets förtroendemän (loci ficlelibus) 3 för-

klaras skyldig, skall brödet försäljas för scultetus' räkning och bagaren

själf utstötas från gemenskapen med de öfriga fa consorcio ceterorum).

Om slaktarna säges 4
, att den som säljer skadadt kött skall, om han

förklaras skyldig af stadens edsgärdsmän (a coniuratis civitatis), af-

lägsnas från gemenskapen med de öfriga och från staden (a ceterorum

consorcio extra ville amhitum).

Tydligen gäller det här polisbestämmelser, hvilka tyda på ett täm-

ligen utveckladt ekonomiskt lif, och antagligt är ock, att någon organisa-

tion förefunnits bland bagarna, som ju äga en mästare, möjligen äfven

bland slaktarna.

Af ordet consorcium kan dock ingen slutsats dragas om någon

mera utvecklad organisation. 5 Det användes i lagen helt allmänt 6 och

betecknar tydligen endast den allmänna borgarrätten. 7

Strassbitrg. Af ännu större betydelse för frågan om de äldsta handtverks-

ämbetenas uppkomst är Strassburgs äldsta stadslag och de däri

1 Tr. hos Keutgen 134 ft. Jfr Below Territorium 327; Maurer II 331;

Stieda 24; Eberstadt Zunftivesen 69 ff.; Keutgen Unters. 228 f.
;
[Croon 36 ff.]

2 Art. 23.

3 Keutgen Unters. a. st. ser i dessa loci fideles stadens råd i dess första skede.

4 Art. 26.

5 Maurer II 331 anser consorcium beteckna en korporation; så äfven andra,

[senast Croon 37].

6 I art. 13 o. 14 i fråga om mördare och våldgärningsmän.

7 En dylik allmän betydelse är den vanliga, t. ex. »consorcium habeat nostre

fraternitatis» (Hegeu II 479 n. 5).
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förekommande bestämmelserna om hantverkarnas ställning. I Dess upp-
tecknande torde vara att sätta till slutet af 1100-talet» och den ger
en intressant, om ock ofullständig och därför delvis rätt oklar bild af
hantverkarnas ställning vid denna tid. Staden stod då ännu helt
under biskopens styrelse, och stadslagen säger ock uttryckligen, att all

myndighet i staden utgår från biskopen.» Utom fogden, som utolvar
den högre domsrätten och därför från kejsaren emottagit det kungliga
bannet*, insätter biskopen för att handha styrelsen i staden fyra af
sina ministerialer, hvilka innehafva posterna som scidtetus (eller causi-

dicus), borggrefve, uppbördsman (thelonearius) och myntmästare (monete
magister). 5 Borgerskapet har ej ännu förvärfvat någon kommunal själf-

styrelse, utan stadens angelägenheter vårdas af dessa biskopens ämbets-

män (officiatos). Dock torde man ej äga rätt att anse dessa som aågra

osjälfständiga redskap för de kyrkliga eller biskopliga intressena. De
voro i allmänhet oberoende män, hvilka kunde och, om de ägde vilja,

äfven hade tillfälle att i mångt och mycket med framgång företräda

och tillvarataga stadens intressen. 6 Ej heller har man anledning att

antaga, att icke en medverkan från borgerskapets sida i mänga tall

förekom. Stadslagen talar åtminstone på ett ställe om borgerskapets

samtycke (consensum burgendiumj. 1
I det hela torde man kunna säga.

att stadslagen bär prägeln af att gifva en fast begränsning af de biskop-

liga rättigheterna för att på så sätt trygga stadsinvånarnafl ställning

och frihet. 8

1 Tr. hos Keutgen 93 ff. Jfr Wilda 2S9 ff., 294 t; &fAUBEB il 332 f.j

C. Neubukg Zunftgerichtsbarlceit und Zanfiverfassung in der Zeit vom 13, bis

Jahrh. (Jena 1880) 9 fl'.; Below Stadtgemeinde 35 ff.; 3n*D4 90 t; GoéBEBOl I BJfl

ff.; Keutgen Unters. 134 ff.; [Keutgen ÄZ 74 ff.;] EbhböTADT Zmfttm

[W. Dettmering Beiträge sur ätteren ZtwflgeaékiäkH der Stadi 8tra9dmrg Hirio-

rische Studien veröff. v. E. Ebéring XXX X; Berl. l£03j 1! ff.]

3 Keutgen 93 n. 1.

3 Art. 5.

4 Art. 11.

5 Art. 7.

6 Keutgen Unters. 144 ff.

7 Art. 84, jfr art. 8. Att borgerskapet tidigt ägde målamän (rectore*) ur sin

egen krets, visar en urkund från 1122 (Gotheim 1 311).

8 Keutgen Unters. 152. Gotiieix 1 310 f. karaktfirieeMr däremot tafattten

som »das stark tendenziöse Ministerialemvri>tum, das mnn insuniR-in :ils ält.

burger Stadtrecht bezeichnet». Keutgen gör, syofiB mS§, ferittipdfl iwrfcukingM mot

denna uppfattning. Jfr äfven Eberstadt ZwftUTSien 17.
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Uppsikten öfver det industriella arbetet i staden tillhör borggrefven,

som var en ministerial och tillhörde biskopens familia; den utgör en

viktig del af hans åligganden. Handtverkarna i staden äro åtminstone

delvis sammanslutna i ämbeten (officia). Föreståndare, som äfven

här kallas mästare (magistri) för »nästan alla» dessa ämbeten till-

sättas af borggrefven. 2 De ämbeten, som särskildt nämnas såsom hit

hörande, bildas af sadelmakare (sellarii), smeder (fabri), tunn-

bindare och bägarmakare (qui faciunt vasa vinaria et picarios),

svärdsfejare (qui purgant gladios), skinnare (pettifices), sko-

makare (sutores), handskmakare (cyrothecariij, mjölnare (molen-

dinarii), osthandlare (qui vendunt porma) och krögare (caupones). 3

När dessa handtverkare fela i sin yrkesutöfning (in officiis suis), skall

borggrefven döma öfver dem, då han sitter till doms i biskopens gård

(in palacio episcopi).

Alla stadens borgare äro skyldiga att åt biskopen utgöra fem dags-

verken om året, antagligen för rätten att använda allmänningen. 4 Från

denna förpliktelse fritagas dock följande handtverkare: alla växlare

(monetarii) 5
, alla sadelmakare, smeder, timmermän (carpentarii),

slaktare (carnifices) och tunnbindare (cuparii vinariorum vasorum)

samt 12 bland skinnarna, 8 bland skomakarna, 4 bland handsk-

1 Möjligt är ju, som Eberstadt förmenar, att dessa magistri togos ur biskopens

familia. Detta inverkar clock ej alls på frågan om handtverkarnas fria eller ofria

ursprung.

2 Art. 44. Hvad som kan menas med »magistros omnium officiorum fere in

urbe, scilicet...» är osäkert. Keutgen Unters. 145 n. ] antar, att därmed menas

»alla, såvida ej särskilda skäl finnas däremot»
;

[eller, som det formuleras i AZ 83 f.

:

»so ziemlich alle, jedenfalls diese», d. v. s. alla som koncipisten kunde erinra sig].

Gothein I 312, 319 anser troligt, att ej uppräknade yrkeslag stå under scultetus'

myndighet; [jfr Keutgen ÄZ 109 n. 277]. För denna uppfattning saknas dock stöd.

Möjligen kunna, synes det mig, några yrkeslag ha intagit en friare ställning och er-

hållit en större själfständighet. Så kan fallet ha varit med bagarna och andra.

3 Art. 44. — De handtverkare som man, särskildt på grund af art. 93 och 115,

skulle vilja antaga ha varit organiserade i ämbeten, men som ej här nämnas, äro bagare,

slaktare, timmermän och fiskare (jfr Eberstadt Zunftwesen 48 f.). Anmärk-

ningsvärdt är äfven, att guldsmeder och väfvare ej finnas nämnda.

4 Art. 93. Below Territorium 314; Gothein I 314.

5 Växlarna (myntmästarna) tillhörde biskopens familia (»sunt de familia ecclesie»).

[Att detta uttryckligen utsäges om dem, men ej om de öfriga yrkena i samma upp-

räkning, är ett starkt bevis för att dessa senare icke voro ofria (Keutgen AZ 88).]
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makarna och 4 bland bagarna. 1 Samtliga dessa, som sålunda undan-

tagas från stadsborgarnas allmänna dagsverksskyldighet, halva emeller-

tid, med undantag af slaktarna och de 4 bagarna, fått sig andra bördor

pålagda. 2 Ett sammanhang mellan dessa bestämmelser förefinnes natur -

ligen så till vida, att de särskilda personliga skyldigheter som påläggas

några i viss mån anses uppvägas af friheten från den allmänna plikten

att utgöra dagsverken. Visserligen torde de särskilda personliga bör-

dorna ej jämt motsvara de fem dagsverkena'', utan vara afsevärdt

tyngre, men så noggrant utmättes ej under medeltiden rätt och plikt

mot hvarandra. Ej heller kan denna uppfattning rubbas däraf att

bägarmakare, svärdsfejare, fiskare (inscatores), mjölnare och bryggare,

utan att i stadslagen fritagas från dagsverksskyldigheten, dock under-

kastas särskilda åligganden i biskopens och det aUmännas tjänst Bandt-

verkarna stodo för den trygghet de åtnjöto i sä stor förpliktelse till

stadsstyrelsen, att de fingo åtaga sig åtskilliga extra bördor utan att

knota, allra helst som dessa till största delen voro afsedda för stadens

försvar eller för biskopens utrustning, när han skulle resa till Bom eller

till kejsarhofvet. 4 De företrädesrättigheter som slaktarna ' och de fyra

bagarna 6 synas ha åtnjutit kunna ju varit beroende på gammal häfd

och på att deras tjänster ej behöfdes vid dessa utomordentliga, tillfällen.

1 Keutgen Unters. 149 [jfr nedan s. 01 n. 1] antar som möjligt, att detta 12

skinnare, 8 skomakare etc. utgjorde ett slags föreståndare inom sina yitatOag. Wrttt

är dock föga sannolikt, allra helst som samtliga dessa handtverkare - bagarna möj-

ligen undantagna - i sina magistri ägde föreståndare och intet skäl linnes att antaga

förekomsten a? flera. - Gothein I 315 nämner, utan att ansluta s,g durt.ll, »tagand*

att dessa uttagna handtverkare skulle varit ursFunghge.; otna.

2 Art 102-110, 113, 118. Below i Htst. Zetlachr. LVII1 219 f., BeLO*

Territorium 313 ff.
- Antalet skinnare, skomakare oeh ^

skilda upp-ifter sig förelagda, är detsamma som antalet enl. art. a, åtagna.

de „ya bördorna jämt motsvara dagsverkena -tager emellertid o,,s

314 Jfr äfven Eberstadt Zunftu-esen 60 fl", Keitokn ,Z
, ^ •uU.ell s h

;

,

mETTMERma 17 antar att art. 93, som omtalar befrielserna, ar äldre an art. L02 K,
[IJETTMERINGr

fe
.

fe med ti(ic
,n .ka,,,! de

S°m
* och ii85 ,) uppfatta, oek de ak^he* B ahgga

Wt^
sälja köttet för hans rakmng.

Gothfin > rt.) »mer atl .1,- b.g«™

nndantagits emedan de^^^^ , ^.i,, Biakopeo Igde ii»
finnes intet skäl hvarfor de skulle onmam

arL-skraf fri., förf.-.,..!-.

handtverkare bland sitt gårdsfolk (art. 11-),
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Äfven ofria handtverkare omnämnas på ett par ställen. Handt-

verkare som höra under något af klostren skola, om de vilja uppträda

som köpmän (si volunt esse mercatores), i handelstvister (in causis

pertinentibus ad mercaturam) svara inför scaltetus. 1 Och de ofria

yrkesmän, som tillhöra biskopens familia, få rätt att drifva köpenskap

utan torgafgift med produkter, som de själfva uppdragit eller med egna

händer tillverkat. 2

Det synes som om den industriella verksamhet, som ännu ägde

rum inom biskopens och klostrens stora säterihushåll, varit tämligen

obetydlig och befunnit sig i uppenbar tillbakagång. 3 Äfven för dem

torde nog redan den allmänna torghandeln tillgodosett de flesta be-

hofven. Att biskopen dock ägt egna handtverkare, framgår af stads-

lagen, där å ett ställe i förbigående talas om hans bägarmakare i mot-

sats till stadens. 4 Antagligen hade han äfven bagare och möjligen

andra yrkesmän. Troligt är dessutom, att äfven här många handt-

verkare lyckats i väsentlig mån frigöra sig från den ofria ställningen,

varit i sin ekonomiska verksamhet obundna och kunnat deltaga i torg-

handeln på samma villkor som de fullt fria, ehuru de fortfarande varit

personligen ofria.

I Strassburgs andra stadslag 5
, sam antagligen är från 1214,

hafva redan alla bestämmelser om dagsverken och särskilda tjänster

till biskopen försvunnit. I uppsikten öfver näringslifvet i staden har

nu i borggrefvens ställe inträdt stadens råd (consules civitatis). Åt-

skilliga stadganden göras om varornas mått och beskaffenhet. 6

Några upplysningar om stadens handtverkare får man ock i ett

men om dessa är helt naturligt intet bestämdt i stadslagen. Hvarför skulle de fyra

bagarna fritagas från fem dagsverken, om de hade att arbeta för biskopen hela året om ?

Då ingen mästare för bagarna finnes antydd, kan man möjligen tänka sig att

dessa fyra varit ämbetets valde eller utsedde föreståndare och därför intagit en privi-

legierad ställning. Bagarämbetet hör till de ämbeten som tidigt förvärfvade en stark

och erkänd ställning. Jfr Gothein I 318.

1 Art. 38.

2 Art, 52. Gothein I 311 anser att de snart måste ha förlorat denna rättighet.

Härom Ebeestadt Zunftivesen 45 ff.

3 Gothein I 316.

* Art. 112.

5 Tr. hos Keittgen 102 ff Jfr Stieda 35.

0 Art. 41, 45, 56.
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fredsfördrag af 1263, ingånget mellan biskopen och staden. 1 Där säges

att borggrefven fortfarande skall för hvarje ämbete (antwerhe) 2
, där sa

förut skett, insätta en mästare hvilken kan bandtverket. Denne tår då

ej döma om annat än det som rör yrket. Tillika uppräknas, hvilka

'handtverken' äro. 3

Bagarna äro ej nämnda såsom hörande till de där uppräknade

yrkena. Om dem handlar emellertid ett följande ar (1204) uttärdadt

bref4
, som skall slita en tvist som uppstått mellan å ena sidan mästarna,

rådet och staden 5
, och å den andra bagarna. Bagarna ha väckt tvisten,

i det de utaf de stadens bagare som ägde bakugnar sökt utkräfva hut

än häfdvunnen afgift för »den rätt som vanligen kallas einung*, det

vill säga för rätten att sälja af dem bakadt bröd. Enighet har emeller-

tid nu nåtts rörande följande bestämmelser. Hädanefter skall hvarje

borgare för hela innungsrätten betala bagarna 12 sol. men ej mer, och

för halfva innungsrätten 6 sol.
6 Bagarna medge älven, att om en

borgare, som med full rätt ägt ett bakhns, dör, skall hvem Bom helst

af hans barn äga att öfvertaga detta, utan att bchöfva betala mer än

half afgift för innungsrätten.

Hvad denna förlikning mellan bagarnas yrkesintresse och stadens

allmänna intresse i verkligheten innebär, är ej fullt klart' Med ifmung

- rätten att fritt sälja på torget - förknippas vanligen rätten och

plikten att inträda i ämbetet och underordna sig dess myndighet*; men

så kan ej ha varit fallet här. Hittills har ej heller förklarats, hvad

som kan menas med den halfva innungsrätten."

1 Tr. hos Keutgen 107 f.

2 Om betydelsen af ordet anticerke se Gothein 1 318.

3 »Diz sint aber die antwerk: rintsuter unde kurdewener, n,^u, ku nr.

oleylnte te^eger, imilner, smide, schilter unde ^><£j
ej vara fullständig. [Alldeles motsatt uppfattning har K ^ * ****

inledningsfrasen: »diz sint aber die antwerk^]

4 Tr. [hos Keutgen 393 f. och] hos Fagniez I MO £

a »inter... magistros, consules et universitaton dvitatlB... Mtel

här menas med mästare ^ ^ ,,,„„„„ ^cquirere

voluerit, panifieibus dabit pro hum modi ™*™™T[
,

sine omni augmentatione, et pro dirmdio emungo 6 boL dan

< Härom Gothein I 318; Stieda 113.

s [Se vidare nedan 151 f.]

och Dkttmering 00 » —
9 [Keutgen AZ n. J

knappast detta påstående.]
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Utmärkande för handtverksförhållandena i Strassburg är, att man

ej för hela denna tid har några som helst privilegiebref för enskilda

yrkeslag bevarade.

Braun- Staden Braunschweig 1 har uppstått genom sammanslutningen af
8chweig.

ursprungligen oberoende stadssamhällen. Redan i den s. k. ottoniska

stadsrätten, som är från 1240- och 1250-talen, stadgas att ingen må
söka vinna en Hnnung' eller ett yrke, om han ej erhållit orlof af dess

mästare eller yrkesmännen. 2

Guldsmederna i den gamla staden erhöllo 1231 ett skråbref,

utfärcladt af fogde och råd. 3 Detta bref är märkligt äfven därför, att

rådet här första gången finnes omnämndt. Guldsmederna få rätt att

hafva eller välja en egen mästare för sitt handtverk. Ingen må utan

deras tillstånd utöfva yrket, som ej förut gjort rätt för sig till ämbetet. 4

I hertigens namn ger hans fogde 1240 5 åt borgarna i det då ännu

själfständiga stadssamhället Alte-Wik »en viss rätt att sälja, vanligen

kallad inninge; ingen må därför njuta denna rätt annat än för så vidt

det sker med borgerskapets samtycke». 6 Borgerskapet får tydligen rätt

att efter sitt eget fria skön ordna köpenskapen i Alte-Wik. Funnos där

handtverksämbeten, så möjliggjordes skråtvångets införande. 7

1 Rietschel 95; Hegel II 414 ff.

2 »Neman ne mach sich nenere ininge noch werkes underwinden, he ne do it mit

dere meistere oder mit dere werken orlove». Hegel II 416 f. — Eberstadt 155

gillar ej att som Hegel öfversätta werken med yrkesmän, utan anser det liktydigt

med opera. Möjligen betyder det här ämbete. [Se vidare Keutgen, AZ 222 f.,

som anser det synonymt med ininge eller betydande: genom innungsrätt skyddadt

handtverk; liknande Croon 75. — Om stadsrättens datering och äkthet se Keutgen
AZ 197 n. 500.]

3 [Tr. hos Keutgen 356.]
4 ». . . magisterium operis sui dedimus et concessimus eternaliter possidendo, ut

nullus contra voluntatem ipsorum et licenciam in opere eorum operando se intro-

mittere presumat, nisi prius statutam eorum iusticiam ad voluntatem ipsorum eis

persolvat.»

5 [Urk. tr. hos Keutgen 356.]
6

». . . quandam gratiam vendendi que vulgariter dicitur inninge, ... ita ut dic-

tam gratiam nullus habeat, nisi tantum sit de consensu et voluntate burgensium pre-

nominatorum.

»

7 [Croon 77 anser att privilegiet skapar ett ämbete. För Keutgen (ÄZ 196 ff)

äro de braunschweigska urkunderna en af hufvudkällorna till kännedomen om innung,

hvarom se nedan 151 f.

1245 förlänade hertigen själf »graciam que vulgariter dicitur inninge» åt alla in-
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För klädeshandlarna i de olika stadssamhällena finnas särskilda

privilegier utfärdade. Redan Henrik Lejonet skall ha utfardal ett sä-

dant för klädeshandlare i Hagen, hvilket sedan ånyo stadfästades 1268. 1

I spetsen för deras ämbete skulle stå två mästare (magiitri), hvilka

ägde döma i mindre mål.

Ett gemensamt råd för Braunschweig bildades 1269, dfi rådmännen
från den gamla staden (Altstadt), Hagen och den nya staden (Neustadt)

trädde samman till en korporation. 2

Väfvarna i Etampes 3 erhöllo af Filip II August 1204 ett pri* Eiampe$.

vilegiebref4, hvari han fritager dem från alla offentliga bördor och ut-

gifter med undantag af rättmätig tull, böter för blodsutgjutelser, här-

bann och rusttjänst. Härför skola de emellertid erlägga till honom

årligen 20 'pund silfver, en för denna tid synnerligen hög samma. De

få rätt att själfva bland sig utse fyra rättskaffens män, hvilka mfi äga

att skipa rätt för dem och förordna om livad som nödigt är. Dessa

fyra handtverkare (ministeriales) skola svära konungen och hans pree-

positus sin trohetsed samt lofva att vårda lag och rätt samt att för

konungens räkning uppbära den årliga afgiften. Tillika skola de föra

uppsikt öfver handtverksämbetet och därvid för konungens räkning

uppbära de straffbelopp, som utkräfvas. Konungen själf lofVar till sist

att ej bortförläna denna afgift.

Här ha sålunda väfvarna fått rätt att själfva genom fyra vahla

förtroendemän utöfva de rättigheter, som annars plägade tillkomma den

kungavalde mästaren. Detta betecknar naturligen ett stort steg framåt

i själfstyrelse, och för organisationen åtskilligt närmare de förvaltnings-

former, som under den senare medeltiden blefvo de förhärskande. Man

ser här tillika, hurusom väfvarna tydligen äro rädda för att konungen

genom att bortförläna den afgift, som de äro skyldiga honom, skall

bringa dem i beroende af någon enskild storman. De taga därför af

konungen en försäkran att så ej skall ske.

vanare i Alte-Wik, »ut possint ibi emere et vendere pannan qapa panni .
t afia

omnia» (tryckt hos Keutgen 356).]

1 [Tr. hos Keutgen 355.]

2 Hegel II 419.

3 Om slaktarna i Etampes 1155 se Levasseuk P261.

*Tr. hos Fagniez I 112 och hos Ebebstadt 288 f. Jft Emagiåm 1-1.

[Levasseuk I2 266 f.]
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Trier. Vissa analogier med såväl förhållandena i Strassburg som dem i

Basel erbjuda de upplysningar om handtverkarna i Trier, som man

erhåller i en gammal förteckning öfver ärkebiskopens i Trier årliga

inkomster och rättigheter från omkr. 1220, kallad Liber annalium

jurhim archiepiscopi et ecclesie Trevirensis, särskildt i den del däraf,

som handlar om den ärkebiskopliga kammaren (hec sunt pertinentia

ad cameram archiepiscopi). 1 Här är det tydligen endast afsikten att

ange de ekonomiska fördelar som genom kammaren tillföras ärke-

biskopen. De uppgifter om handtverkare, som där förekomma, få där-

för ses ur denna synpunkt.

Under den ärkebiskopliga uppbördsmannens (camerarius) domsrätt,

utom i allt som rör fridens brytande, stå växlare, skinnare (pélli-

fices), skomakare (sutores), smeder (fabri) och slaktare (carni-

fices).- Skinnarna bestå af 6 discipuli och en ur deras krets tagen

(förmodligen af camerarius utnämnd) mästare, magister. 3 De äro

skyldiga att utföra det arbete som erfordras inom ärkebiskopens hus-

hållning och erhålla härför ingen lön (sine mercede), men förses med

material och lefnadsunderhåll. Alla skinnare som bo i Trier äro

skyldiga att, när det visar sig önskligt, hjälpa de sju eller ock köpa

sig fria. 4 För skomakarna gälla, säges det, motsvarande bestämmelser. 5

Som ett slags ersättning eller belöning erhålla mästarna och discipuli

inom bägge yrkena ett visst mått vin från ärkebiskopens källare. Sme-

derna, för hvilka intet antal liksom ej heller någon mästare omnämnes,

äro skyldiga att utan lön för ärkebiskopen verkställa det arbete som

behöfves. 6 För slaktarna finnes ingen liknande förpliktelse upptagen,

1 Tr. hos Keutgen 111 fF. Jfr M. Bär Zur Gescliichie der deutschen Hand-

werJcsämter i Forschungen zur deutschen Geschichte XXIV (1884) 233 ff; Eber-

stådt Zunftwesen 77 fl'.; Maurer II 340 f.; Hegel Städtewesen 120; [Croon 23 ff.

och Keutgen ÄZ 92 ff.]

[På goda grunder flyttar Keutgen ÄZ 101 f. handlingens affättningstid tillbaka

till 1180—1190.]
2 Art. 7.

3 Art. 3. — Maurer II 340 uppfattar dessa 6 discipuli såsom utgörande ett

slags utskott, som skall hjälpa mästaren.
4 Art. 3.

5 Art. 4. »Sutorum jura eadem sunt quam pellificum». Osäkert är om detta

äfven gäller antalet. Maurer II 340 tycks anta att så ej är fallet, [medan Croon

24 n. 4 och Keutgen ÄZ 93 n. 245 och 98 n. 265, liksom Bär 236 ha motsatt upp-

fattning.]

6 Art. 5.
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det säges endast, att deras mästare, hvilken utses af scnUetu* oc h

lyder under camerarius, själf skall stå ärkebiskopen till tjänst med
budskickningar inom ett visst afstånd från Trier. 1

Huru skall man tolka dessa bestämmelser? Är det här fråga om
— såsom vanligen tagits för gifvet — ofria handtverksämbeten. hvilka

i en senare tid utvecklat sig till mäktiga och oberoende korporationer? -

Det är svårt att vinna någon klarhet om hur man liar att uppfatta

dessa bandtverkare, men ett par omständigheter må dock framhållas.

Det är först och främst ej tydligt, att de här omnämnda T skinnarna

ocb (förmodligen) lika många skomakarna bildade några ämbeten eller

officia, ens af samma art som dem vi sett i Strassburg. Någon organisa-

tion måste naturligen ha förefunnits, eftersom de hade särskilda mästare

och gemensamma förpliktelser. Att det funnits andra handtterkare

utom dessa 7, hvilka varit fria från alla dylika personliga förpliktelser,

säges nu tydligt. Bilda dessa gemensamt med de sju särskilda ut-

pekade en gemensam sammanslutning, i hvilket fall likheten med för-

hållandena i Strassburg blir slående, så har sannolikt tyngdpunkten a!

inflytande och utvecklingsenergi legat på deras sida. Hvilken ställning

dessa till tjänst vid ärkebiskopsgården bundna skinnare och skomakare

intagit i rättsligt hänseende — om de varit fria eller till rätt stol

själfständighet hunna ofria — likasom ock hvilken ställning de in-

tagit till sina mera fritt ställda yrkeskamrater i staden, det kan med

ledning af de uppgifter om dem, som vi nu liga, ej algöras. De inneha

uppenbarligen en viss undantagsställning, och så mycket torde vara visst,

att den följande utvecklingen ej kan ha utgått från dem. Smederna BIO

alla skyldiga att åt ärkebiskopen utföra vissa arbeten, hvilka dock aga

en mycket offentlig karaktär. Att de ägt några mästare, framgår ej

af urkunden, ännu mindre namnes där något som tyder på en utbildad

i Art 6 Det heter där: »Scultetus Trevirensis constituet roagiatrum carni-

ficum, oui'camerarii discipulus est». Man har vanli,en tolkat det* rf, ,.1—
skall utses bland camerarn discipuU, hvilket ytterligare skolle bea^fa appfaitning*.

om hantverkarnas ofrihet. Men tolkningen ar osäker^

Hvad som menas med discipulus är ovisst. BlAUBBH D 1

det med lärling.

i BÄ 938 f och Hegel Stadieren 120 anta m vi hfa b. au rfta Jttri ..,„a

redan nu osjälfständighete» är i tydligt aftagand,.
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ämbetsorganisation. Slaktarna 1 ha inga dylika yrkesförpliktelser, och

att deras mästare skall utses af scultetus tyder jämväl på ett tämligen

stort beroende af den ärkebiskopliga gårdsförvaltningen. — Några andra

yrken omnämnas ej.
2

[Keutgen har i sitt sista arbete 3 framkommit med en delvis ny för-

klaring till Liber annalium jurium, som löser många svårigheter. Han visar

först, att det ej kan anses som något bevis på ofrihet, att handtverkarna lyda

under en biskoplig ämbetsmans (camerarius) domsrätt, utan att en sådan

exemtion från stadens domsrätt tvärtom var ett eftersökt privilegium för fria

borgare. 4

Hvilken ställning intogo då dessa sannolikt privilegierade sju skinnare*

skomakare, smeder o. s. v. till stadens handtverksämbeten och till ärke-

biskopen? Keutgen finner förklaringen i en rad, visserligen betydligt yngre,

delvis otryckta urkunder, från 1 336 (känd i en bekräftelse från 1378), omkr.

1350, 1378, 1379 och 1460, alla rörande skinnare och skomakare, tydligen

förenade i ett ämbete. 5 I handlingen från 1336, som är en öfverenskom-

melse mellan ämbetet och camerarii (i andra urkunder kallade kämmerer
eller kammerherren) , förklara dessa senare, att de ej göra anspråk på mera
makt inom ämbetet än andra bröder och ämbetsmedlemmar ; 13 36 och

1378 lofva de äfven ämbetets mästare lydnad och hjälp. Häraf framgår

alltså, att camerarii voro medlemmar af det allmänna ämbetet. Och att

»de camaretj» ansågs som ett privilegium, bevisas af att camerarii (1336) för-

behålla sig »kammarens rätt» och (1378) lofva att bevara den för sina efter-

kommande.
Nu kunde det emellertid tänkas, att camerarii bildade en ofri grupp

inom det fria ämbetet. 6 Men detta vederlägges af urkunden från 1379,

som utgör en öfverenskommelse, ingången i närvaro af ämbetets mästare,

dess öfriga representanter och sex camerarii. Däri bestämmes, att efter en

afliden camerarius skall till uppdraget (ad officium camerarii) promoveras

och ordineras en annan ärbar och duglig man, samt att den så valde

(assumptus et electus) skall betala en närmare bestämd afgift. Man ser

alltså, att platserna i fråga — om hvilkas rättigheter och skyldigheter ur-

kunderna från omkr. 1350 och 1460 meddela uppgifter — af handtverks-

ämbetet besattes med ämbetsmedlemmar. Keutgen finner det följaktligen

1 Osäkert är om öfver hufvud taget några som helst skyldigheter anges för dem.

Det synes uteslutande vara deras mästare, som det är fråga om. Bär 237 antar att

för dem bort gälla liknande förpliktelser som för skinnarna m. fl. Detta saknar dock

allt stöd i textens ordalag. Antagligen var det en så god syssla att vara mästare för

de jämförelsevis rika slaktarna, att ärkebiskopen af denne kunde fordra en särskild tjänst.

2 Hegel Städteivesen 120 antar att andra yrken i staden varit organiserade som

fria innungen.
3 [ÄZ 94 ff.]

4 [Privilegiet för »burgenses (sic) nostros», de s. k. flemingarna (Flandrenses) i

Wien 1208 (tr. hos Keutgen 359 f.), förlänar motsvarande rättighet.]

5 [Urkunderna i utdrag tr. hos Bär 246 ff.]

6 [Så Bär 248.]
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otvifvelaktigt, att dessa camerarii voro fria handtverkare: och detta tfntt i -i

heller gärna kunna bestridas. 1

Det enda som kan vara tvifvel underkastadt är, om de i Ltber annalium
jurium omtalade handtverkarna verkligen motsvarade camerarU, 90m fel*
omtalas mer än hundra år senare. Äfven detta förefaller dock mycket
sannolikt.]

Ett stort intresse för frågan om de äldsta handtverk^imbetena* linsH.

uppkomst och innebörd erbjuda förhållandena i Basel.- Härifrån hal

man i allmänhet ansett sig hafva att hämta det mest oomkHllrunkeliga

beviset för handtverksämbetenas gradvisa öfvergång från ofrihet till

frihet, 3 Huruvida ens för denna stad några slutsatser i sådan riktning

kunna dragas, är dock mer än tvifvelaktigt. De äldsta skråna i Basel

ha emellertid en så stor betydelse för frågan, att de kunna fÖrtj&na en

ingående redogörelse.

Basel hör till de städer, där länge en genomgående åtskillnad

gjorde sig gällande mellan den gamla staden, som uppstått omkring

ett gammalt kasteli och domkyrkan med biskopsgården, och de n van-

förstäderna, hvilka utanför de ursprungliga stadsmurania vuxit upp i

nära anslutning till den där belägna marknadsplatsen. 4 Biskopen ut-

öfvade i den inre staden, där biskopskyrkans familia utgör en ?äB6ntlig

del af befolkningen, en långt större makt än öfver förstädernas invånare

suburbani, hvilka från skilda håll inflyttat för att under biskopsstadena

skydd drifva handel och handtverk och få del af marknadens förmåner.

Och biskopen, i hvars intresse det ligger att Btaden blomstrar upp.

söker ock att genom goda förmåner och privilegier uppmuntra Oflfa

underlätta denna inflyttning.

• 1 [Keutgen ÅZ 238 f. framkastar hypotesen, att den egendomlig BäwtillniogBB

för dessa handtverkare i Trier, liksom för de åtta skomakarna o. b. r. i Btnedwrg

(ofvan s 52 f.), beror på att de' härstamma frän de första son. »log.. »K 1 ' l;,,K
'n

och där fingo saluplats sig anvisad. Däraf skulle förklaras såvil deru pliktei m I

stadsherren s.om deras känsla af överlägsenhet öfver dep sena,, inflyttade wmgåe* af

handtverkare.]
* Det viktigaste arbetet om industrien i Basel änder ildre tider b I. ÖB EUVG

Handel und Industrie der Stadt Basel (Basel 1886). Ett nÄgot ******

betydelse är A. Heuseer Verfassur,gsgeschichU der 8 V Basdtm MfUgHer <to«\

1860). Jfr äfven Matteer II 337 fF.; Gothkin I 330 ff.; I- »>,u, «
•
» K|

Eberstadt Zunftwesen 19 ®, 75 ff, 110 ff.
i

[Croo* 39 ti
]

3 Stieda 75 förklarar att för Basel bandtrerksämbetenas ofria ortpruig ej ta»

bestridas och heller aldrig blifvit bestridt.

4 KlETSCHEL 36.
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Den äldsta antydan man äger om någon organisation bland handt-

verkarna i Basel finnes i en biskoplig länsbok från början af 1200-talet. 1

Här uppräknas de tjänster, som biskopen äger att tillsätta, och nämnes

då jämte månget annat ampt eller officium — såsom scultetus- och

vicedominiis-ämhetensL — äfVen ämbetet öfVer timmermännen (offi-

cium carpentariorum), öfver murarna (o/f. cementariorum), öfver

bägarmakarna (off. picariorum) och smedsämbetet (off. fabrile).

Tillika nämnes, att biskopen äger rätt att insätta en mästare för

bagarna (magister pistorum). 2

Af hvilken art dessa ämbeten voro, hvilka biskopen ägde rätt att

besätta, liksom ock hvilken ställning de dem underordnade handt-

verkarna intogo, därom får man af denna knapphändiga förteckning

ingen upplysning. Det är tydligt, att biskopen ägde för hvar och en

af de här nämnda handtverksgrupperna utse en person 3
, hvilken intog

en öfverordnad ställning, som förmodligen för honom själf liksom för

biskopen medförde vissa förmåner och inkomster. Något stöd. för upp-

fattningen, att handtverkarna varit rättsligen ofria, kan man ej häri

finna* och att ingå på några slags gissningar och konstruktioner till-

låter ej materialet. Att lägga märke till är emellertid den särställning

som bagarna tydligen intogo. De stå under en särskild af biskopen

tillsatt förman 5 (senare kallad brödmästare) och hafva härigenom fått

en särställning inom förvaltningen och rättskipningen. Man kan ej anse

detta tyda på att bagarna mer än andra skulle stått i ett beroende

och rättsligen ofritt förhållande till biskopen, utan det talar tvärtom

snarare för att bagarna hunnit längre i utveckling, så att deras yrke

1 Tr. hos (Wackernagel,, Das Bischofs- und Dienstmannenrecht von Basel,

1852, 11 f., och efter honom hos) Eberstadt Zunftwesen 75 f.

2 Möjligen stå äfven några andra ämbeten, som här nämnas, i förbindelse med

handtverkarna. Härom Geering 9 och Gothein I 322.

3 Att dessa ämbeten endast gällt en person, framgår af singularis officium i mot-

sats till, exempelvis, äfven omnämnda quatuor officia preconum.

Antagligen insatte biskopen för dessa 'ämbeten' personer tagna bland sina mini-

sterialer. Jfr Gothein I 321 [och Keutgen ÄZ 158 f.].

4 Detta erkännes äfven af Eberstadt 124. Jfr Gothein I 321.

5 Huruvida denne magister pistorum ej skulle varit en ministerial utan en lägre

tjänsteman lydande under vicedominus, som Gothein I 321 n. 2 antar, är tvifvelaktigt.

Han stöder sig på den senare bagarurkunden af 1256, men ej ens detta är riktigt. Jfr

nedan.



nu var af den betydenhet, att det förtjänade stå under en egen före-
ståndare och göras till föremål för strängare offentlig kontroll.Ge™ har i sitt arbete skilt emellan dessa, som han ka®*
officiella handtverk, och andra som fritt nppstått i och fått sin
tyngdpunkt förlagd till förstäderna, hvilka han nämner öppna handt-
verk. i Dessa öppna handtverk skalle först organiserats som brödraskap
med rent religiösa uppgifter och först senare blifvit af stadsmyndigheten
erkända. Det är - menar han - till dem, som hela den följande utvork-
lmgen mom yrkeslagen, hvarigenom handtverksämbetena få själfetändig-
het och makt, anknyter sig. De officiella handtverken försvinna sa

småningom eller uppgå i de öppnad Hans framställning af de äldsta
yrkeslagen torde dock endast vara en tämligen svagt -rundad konstruk-
tion, delvis föranledd af hans önskan att fä till stånd en sa nära orter-

ensstämmelse med Nitzsch' teori som möjligt. 15

Det äldsta skråbref, som man har kvar för Basel, är utfärdadt för

skinnarna. 4 Biskop Henrik von Thun bekräftar 122G med rad och

samtycke af prcepositus, dekan, domkapitel och kyrkans ministerialer

högtidligen den öfverenskommelse (condictum) som skinnarna till sta-

dens heder och gagn sins emellan träffat rörande utöfvandet af sitt

yrke. Ingen utom yrket stående må skada deras -överenskommelse

genom att drifva köpenskap med det till yrket hörer, och hvarje yrkes-

man skall ansluta sig till deras lag vid risk att eljest utestängas från

rätten att fritt utöfva yrket och offentligen salubjuda sina varor."' Bar

fastslås alltså skråtvång. Biskopen lofvar att insätta öfver dem en

mästare (magister) och att låta dem äfven framdeles åtnjuta donna

förmån. 6 Den som bryter mot bestämmelserna för yrkets otofVande 1

skall böta 15 solidi, hvilka fördelade i tre lika* delar skola tillfalla

1 Geering 13 ff.

2 Geeeing 27 f.

3 Geerings stil och disposition af ämnet lämna ofta Stekilligl öfrigl att Önika,

Det är ock ofta svårt att se, om han for sina påståenden äger oågol 8tÖd i del af

honom använda urkundsmaterialet,

4 [Tr. hos Keutgen 366 f.]

5 [Art. 2 o. 7.]

6 [Art. 4.]

7 Hvilka dessa äro anges ej i skrået. Den enda bestämmelsen har. mm ii att

skillnad göres mellan dem som arbeta i gammalt och nytl pälsverk (art. 1 .
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biskopen, staden 1 och deras brödraskap. Brödraskapet, som — säges

det — vanligen kallas zhunft, är upprättadt till den heliga jungfruns

ära och står sålunda i nära förbindelse med stadens åt jungfru Maria

helgade domkyrka. 2

Hvar och en som inträder i deras brödraskap skall erlägga en

afgift af 10 solidi, den som ärfver yrket dock endast 3 solidi. 3 Dessa

inträdespengar skola användas till brödraskapets gagn (in usus zunfte),

särskildt att vid alla kyrkliga högtider hålla ljusen brinnande i dess

kyrkkrona i Mariadomen. 4 Slutligen stadgas äfven, att ingen skinnare

må locka till sig någon annans lärling (serviens), innan dennes kon-

traktstid är utgången. 5 Denna bestämmelse, hvilken jämväl återfinnes

i alla de följande skråna — tillika med förbud mot att genom högre

anbud söka få förhyra det hus som en yrkesbroder innehar — visar

att industrien ännu var under sådan uppblomstring, att tillgången på

arbetare ej motsvarade behofvet. Till sist lofvar biskopen, att en af

kyrkans ministerialer årligen skall öfverse och om så behöfves ändra

deras skrå. 6

Åtskilligt senare — 1248 — utfärdade biskop Lutold skrån dels

för murare, gjutare, timmermän, tunnbindare och vagnmakare,

dels för slaktare. 7 Det förra skrået har en viss egendomlig karaktär

däri, att det betecknar sammanslutningen af två eller flera förut be-

fintliga brödraskap. Man kan se detta dels däraf, att det är flera

brödraskap som nämnas såsom hörande till det nu upprättade ämbetet,

dels däraf att tunnbindarna och vagnmakarna vid inträde i ämbetet

skola erlägga 10 solidi till vaxljus i domkyrkan och 5 till dryckes-

penningar ät brödraskapet, medan däremot murarna, gjutarna och

timmermännen endast behöfva betala resp. 3 och 2 solidi. 8 Detta är

antagligen de inträdesafgifter, som brödraskapen redan före den biskopliga

1 Då staden sålunda erhåller en tredjedel af böterna, är det antagligt, att skin-

narna förut stått under stadens allmänna af scultetus ntöfvade domsrätt (Gothein I 324).

2 [Art. 5. Jfr nedan s. 84.]

3 [Art. 6.]

4 [Art. 9.]

5 [Art. 3.]

6 [Art. 10. Om denne ämbetsmans ställning se Keutgen AZ 158 ff.]

7 [Tr. hos Keutgen 367 f.] Den förra urkunden är utfärdad mellan 25. XII.

1247 och 23. IX. 1248, den senare 2. VI. 1248.

8 [Art. 3.]
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fastställelsen plägat affordra sina nytillträdande medlemmar. Man har
antagit att tunnbindarna och vagnmakarna bildat två nyare yrken,

hvilka nu på egen begäran sammanslagits med de andra förut under

biskopen stående handtverkssamfunden. 1 Huru härmed förhåller sig.

kan dock vara osäkert. 2 Det synes som om de förra yrkena skulle

varit rikare och förnämligare, eftersom de ha en högre afgift för inträde.

Bland slaktarna vinner den som ärfver yrket inträde för endast

3 sol., mot 10 som annars är den vanliga afgiften. 3

De bestämmelser som i öfrigt i bägge dessa skrän förekomma

öfverensstämma på det närmaste med de för skinnarna gällande. Skrå-

tvång stadgas för bägge ämbetena. Ingen får söka locka till sig en

annans lärling. För bägge omnämnes en mästare. Biskopen lofvai

slaktarna liksom förut skinnarna, att de äfven för framtiden skola få

en mästare, under hvilkens uppsikt de kunna arbeta. Bägge skråna

skola årligen öfverses och rättas af en biskopens ministerial. För bygg-

nadshandtverkarna, tunnbindarna och vagnmakarna ges åtskilliga be-

stämmelser om de religiösa plikter som hvila på dem.

Af en åtskilligt annan karaktär och tydande på en na ^> t annan

utveckling är den urkund 4
, hvari biskop Berchtold 1256 låter uppteckna

de rättigheter, som »vicedominus, brödmästaren (magister panificum)

och bagarna själfva i vår stad sedan gammalt åtnjutit och ännu at-

1 Gothein I 325.

2 Gotheins antagande (a. st.), att här ingen del af afgiften gir (ill staden, emedan

två af de i ämbetet ingående yrkeslagen förut stått direkt under biskopen, torde vara

föga grundadt, liksom hans därtill fogade anmärkningar ej äro b! alldeles säkra. — Ej

heller för skinnarna. stadgas, att någon del af inWdesafgiften skall ga till staden. Mi-n

äfven i detta, murarnas m. fl:s ämbete finnes egentligen intet hinder att antaga, att

böterna, liksom hos skinnare och slaktare, i regeln tredelades mellan bisU^-n, staden

och ämbetet Det är nämligen endast i två noga bestämda tall, ...... en tmlelmng

mellan biskopen, 'vaxljuskassan' och ämbetet här är (T.reskritven. Det ar sådant

sätt som de 9 sol. skola delas, hvilka uttagas dels af den, som trots ,.,aMa.,n> förbud

behåller i sin tjänst en annans tjänare (? servu»), dels också af den BO» åtager sig

att arbeta åt någon, som ej ordentligen betalat det arbete en.annan medko, a. äm-

betet åt honom utfört (art. 2 o. 5). Huru böterna ,
alla ofrlg. tall skok RMefa

anges ej. Kanske föll det af sig själft! - Dessa samma bestämmelse* Staftmai .
de.

skrå för samma yrkesmän som utfärdades 1271.
"
Denna måttliga intradesafgift hade 1391 ln">jt« «... d,n .ht!,,,!:, >u,

402V, sol., dock nedsatt till 32% sol. för den sotn arfd, ,., „ ,,, G £W
-

<

4 [Tr. hos Keutgen 364 ft]
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njuta». Man kan ej kalla denna urkund ett skrå för bagarna. 1 Den

afser ej alls bagarna som korporation. Att de bildat en sådan är

visserligen uppenbart, och det talas i urkunden äfven om deras con-

munitas. 2 Men några upplysningar om denna får man ej, och något

brödraskap för bagarna omnämnes ej. Skall man häraf sluta att

de aldrig ägt något sådant? 3 Mig synes ingen nödvändighet före-

ligga for en sådan slutsats. Denna urkund är ej som de förut om-

talade skråna utfärdad på handtverkarnas egen begäran som ett privi-

legiebref for dem. Här är det ett mera allmänt intresse, som föranledt

biskopen att i skrift fastställa, hvilka offentliga förpliktelser, som åligga

bagarna och huru den viktiga kontrollen öfver dem skall utöfvas. 4 Det

är då naturligt, att handtverkarnas enskilda förhållanden här ej komma

till synes, utom i det fall att de äro förbundna med några slags offent-

liga prestationer. Dessutom är det antagligt, att bagarna utgjort ett af

de tidigast organiserade yrkeslagen. Har deras organisation vid denna

tid redan genomlupit en längre utveckling, så har det ej heller funnits

någon större anledning att närmare ingå på densamma. Kanske har

ock hos bagarna den religiösa karaktären af deras samfund redan

hunnit träda i bakgrunden för de världsliga intressena.

Man har i urkunden saknat en bestämmelse om skråtvång. Af

ofvan anförda skäl har man dock knappast anledning att här vänta

sig en sådan. Bestämmelserna gälla emellertid alla bagare, och att de

alla tillhört den korporation, som erhåller en del af böterna för

förseelser och till hvilken de alla måste betala, när de skola erhålla

rätten att fritt utöfva yrket, är tämligen klart.

Bagarna stå, efter hvad man af urkunden kan se, närmast under

en bröd mästare, en magister panificum, tydligen den redan i läns-

boken omnämnda magister pistorum. Denne, som innehade en högst

1 Den rubriceras ock i Urkundenbuch der Stadt Basel (Basel 1890) I 217 som

en rättsuppteckning — weistwn. — Att märka är för öfrigt, att alla de äldre skråna i

Basel, i motsats till denna urkund, äro utfärdade med råd och samtycke af prcepositus,

dekan och domkapitel.

2 [Art. 2.]

3 Gothein I 325 n. 1 förklarar att han ej gärna vill antaga, att bagarurkunden

endast af en tillfällighet underlåter att omnämna något brödraskap.

4 [Jfr Keutgen ÄZ 162.]
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betydande social ställning 1
, utöfvade en lägre domsrätt i alla mellan

dem, mjölnarna eller lärlingar inom yrket uppstående tvister. Från

honom kunde vädjas till vicedominus och från denne till biskopen. -

Till vicedominus, till hvars ämbete egentligen hörde domsrätten

och fogdemyndigheten inom immunitetsområdet :{

, hade biskopen utom

denna högre domsrätt öfver bagarna jämväl i liera fall förlänat den

honom annars tillkommande delen af bötesbeloppen, och han erhåller

utom del i böter och inträdespengar äfven en rätt betydande ärlig al-

gift af brödmästaren. 4

Att bagarna sålunda ej stodo under stadens myndighet utan hörde

under en särskild jurisdiktion, nödvändiggjordes i själfva verket däraf,

att någon för den gamla staden och förstäderna gemensam kommunal-

förvaltning ännu ej upprättats. Förstäderna voro ännu oberoende kom-

muner, som hade eller snart fingo hvar och en Bin egen Pogi

tetus). Att samtliga bagarna ställdes under en gemensam enhetlig

kontroll var ett allmänt intresse, som genom organisationen med en

brödmästare tillgodosågs. 5 Att en betydande skillnad förefonna mellan

bagarna i den gamla staden och i förstäderna framgår af flera bestäm-

melser. Sålunda behöfva förstädernas bagare ej såsom den inre stadens

fyra gånger årligen erlägga en afgift till vicedominus, utan ha i
st ii Het

en något högre afgift att betala till brödmästaren. Likaså har den Som

~
i Detta kan man se bl. a. däraf, att brödmästaren ofta omnimn* bk&d vinn, .,:,

under viktiga urkunder, att han 1280 förde ett eget sigill och kort efta jämväl 1280)

en brödmästare omnämnes som scultetus i förstaden Klein-Basel {Lrlcundenbuch der

Stadt Basel I, bilaga, sigill 112, 126).

Rådet inlöste 1404 med biskopens samtycke brödmastarambetet aJ den dikl

med ärftlig rätt innehade detsamma (Maurer II 339).

2 [Art. 1.]

a Waitz IV2 (Berl. 1885) 465 f.

* FArt 2 5, 6, 9-16. Keutgen [AZ 159, 161 t) anser wdommu »n

motsvarighet till den i skråna af 1226 och 1248 omtalade ministern.,., och t.nn,, hUU

ffl^lÄL <0 C polemiserar mol d -
B.

af bestäm=om brödkontrollen (nedan^ Jp^rf-

^sKrrJTÄPÄ
panifex extra portas... f»^^8^ ^j™, betala vitedo»>im» 12 d.nari«r

och brödmästaren en (art. b). Utom sw p
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vill utom stadsportarna uppsätta en bakugn, att betala brödmästaren

en jämförelsevis ringa afgift, medan för samma rätt i den inre staden

en betydligt högre afgift erlades till vicedominus. 1 Afgiftens olika stor-

lek får sin förklaring däri, att man för eldfarans skull ogärna såg nya

bakugnars anläggande i den inre staden. Nödvändigheten att trygga

staden mot eldfara ledde ock därhän, att man senare (1486) alldeles

förbjöd bakugnar i den inre staden 2 och sålunda förflyttade hela denna

näringsgren till förstäderna.

Äfven i denna stadga återfinnes förbudet mot att locka till sig en

annans lärling. Straffet härför är 5 solidi, af hvilka två gå till vice-

dominus, en till brödmästaren och två till bagarnas ämbete eller uni-

versitets, som det här kallas. 3 Begär en lärling att få själfständigt

arbeta för marknaden*, eller, som man under en senare tid skulle ut-

trycka sig, att blifva mästare, då skall brödmästaren tre gånger till-

spörja bagarna om den sökandes uppförande och duglighet. Finner

brödmästaren att han ej äger något godt rykte, skall det begärda till-

ståndet förvägras honom. I annat fall må han antagas, sedan han

erlagt den betydande afgiften af 38 solidi, af hvilka 20 skola användas

till vaxljus i Mariakyrkan 5
, 10 till utgifter för ämbetets sammankomster

samt 5 öfverlämnas till vicedominus, två till brödmästaren och en till

bagarnas pedell.

1 öfrigt stadgar urkunden ganska utförligt om den brödkontroll som

bagarna äro underkastade. Brödmästaren skall sålunda tre gånger i

veckan besöka brödtorget och därifrån hämta de bröd hvilka han kan

misstänka ej uppfylla fordringarna. Han skall tillkalla tre ansedda

bagare, som skola afgöra om brödet är undermåligt eller ej. En bagare,

som salubjudit sådant för undermåligt förklaradt bröd, skall böta 5

tillfällen betala brödmästaren 6 denarier och en obol (art. 8). De förra erhålla som

uppmuntran vissa mått vin af vicedominus och brödmästaren, så väl när de öfverlämna

afgiften som när de uppfordras att erlägga den (art. 7).

1 [Art. 10.]
2 Geering 29.

3 [Art. 15.]

4 »Si quis de servientibus pistorum forum sibi postulat indulgeri» (art. 11). Eber-

stadt Zunftwesen 120 ser häri att handtverkaren begär rätt att få arbeta för mark-

naden, i stället för att han förut endast arbetat för biskopen. Een konstruktion!
5 Den betydande del af inträdesafgiften, som äfven hos bagarna går till vaxljus i

Mariakyrkan, tyder på, synes det mig, att äfven bagarnas 'conmwiitas' ägt karaktären

af ett brödraskap. [Jfr Croon 44.]
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solidi, hvilka skola tillfalla vicedominus, brödmästaren och Ämbetet 1

Under tiden mellan Margareta-dagen (den 15 juli) och julen skall dock
denna brödvisitation ej handhafvas af brödmästaren utan af tre ansedda
bagare. 2 Ingen må, säges det i samband därmed, på annat sätt oroa

någon bagare. 3 Det bestämmes, huru stor vinst bagaren skall äga till-

räkna sig på det bröd han bakar af ett visst mått mjöL P.ehöfves

en husundersökning för att utröna om den tillbörliga vinsten öfver-

skridits, skall en sådan efter biskopens uppdrag toretagas af sciiltetus.*

Den bagare, stadgas det, hvilken uppblandar mjölet med otillbörliga

ämnen såsom örter eller gräs, skall böta 3 skålpund silfver till biskopen

och utstötas ur ämbetet. Han får aldrig din- åter upptag

Från biskop Berchtolds tid har man äfven ett skrå för skräd-

darna. 6 Dessa utgjorde ett jämförelsevis fattigt och obetydligt yrkes-

lag, hvilket förblifvit oorganiseradt, medan öfriga handtverkare i staden

redan länge varit förenade i brödraskap, i vanligt ta] kallade liimfte. 1

Nu har emellertid biskopen 1260, bevekt af deras ifriga böner,

sitt tillstånd till att äfven skräddarna må upprätta ett brödraskap 8
på

samma villkor som de öfriga samt medgifvit dem en mästare, som

de kunna vara villiga att emottaga från år till år fl och under bvare

myndighet och uppsikt de kunna få utöfva sitt handtverk. 10

Den yrkesman som vill vinna inträde i brödraskapet skall gifva

ämbetet 15 solidi, mästaren 6 samt brödraskapets tven ne skafVare" ocfa

dess pedell hvardera två. Är den inträdande son eller ma- till en

1 [Art. 2.]

2
| Art. 3]

3 [Art. 4.]

4 [Art. 13 o. 14.]

5 [Art. 16.]

ö [Tr. hos Keutgen 368 f.]

I
Att långt flera ämbeten funnits än de son. fatt sina skrån bevarade tfll var tid,

är tydligt af många omständigheter. GeeBJNÖ 21.

s Benämningen brödraskap har tydligen här on långt mor o. fen 1 1 mnoL

i de föregående skråna.

» Det framgär ej, om de sjiilfva få välja denne I lare dier I

"
.

"*

af biskopen. » Gm» 22; [Keutoeh AZ 164 liksom Croon 50 antaga det förra.]

10 r a rt 2 1 •

" De kallas receptores et servades. Efter bred Ora.fl »mary.

tjänstgörande bröder inom ämbetet, af samma sia, son, „ „• «.

SecJöler, ehuru de ännu saknade större kompetens.
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förutvarande medlem, behöfver han dock i stället för 15 sol. till äm-

betet endast gifva tre. Samma nedsättning gäller för dem som utan

att vilja utöfva yrket önska inträda i brödraskapet. 1 Denna bestäm-

melse är en af de många, som visa att i de äldsta ämbetena ofta funnos

äfven icke-yrkesmän. Till sist stadgas i skrået, att ämbetet skall an-

vända sin del af böter och inträdespengar till vaxljus i Maria-kyrkan. 2

En af de närmast följande biskoparna, Henrik, har utfärdat tre

ännu bevarade skrån, hvilka i det hela noga öfverensstämma med hvar-

andra, men tillika i åtskilliga punkter visa en utveckling mot ökadt

oberoende och större själfstyrelse. Det är skrån för trädgårds-

mästare, frukt- och grönsakshandlare (1264—69), för väfvare

(1268) och slutligen för murare, gjutare, timmermän, tunn-

bindare, vagnmakare, trågmakare och svarfvare (1271).
3 Det

sistnämnda skrået utgör en bekräftelse af det skrå som biskop Lutold

1248 gifvit åt samma handtverkare * om man undantager tråg-

makarna och svarfvarna, hvilka nu uppträda som tillhörande samma

ämbete. Fortfarande göres här en skillnad gällande beträffande in-

trädesafgiftens belopp, i det murare och timmermän alltjämt endast

erlägga en tredjedel (5 sol.) af hvad som åligger de öfriga. De flesta

af det gamla skråets bestämmelser upptagas för öfrigt i detta.

Redan den omständigheten att biskop Henriks skråbref äro af-

fattade på tyska ger åt dem en mera demokratisk färg. I dem alla

betonas för öfrigt de ömsesidiga försäkringar som biskopen och handt-

verkarna afgifvit till hvarandra. 5 Trädgårdsmästärna och väfvarna få

rätt att själfva efter flertalets val åt sig utse en förman (magister), åt

hvilken biskopen skall uppdraga jurisdiktionen i handtverkssaker 6
,

medan däremot murarna och de med dem förbundna handtverkarna

1 [Art. 4.] En dylik nedsättning för icke-yrkesmän förekommer sedermera äfven

i trädgårdsmästarnas (1264—69) och väfvarnas (1268) skrån.
2 Någon uttrycklig bestämmelse om skråtvång finns ej i detta skrå. Stieda

86 har däraf slutit, att ett sådant tvång ej gällt för skräddarna, liksom ej heller för

bagarna (jfr nedan 94).

3 [Tr. hos Keutgen 369 ff.]

4 [Jfr ofvan 64 f.]

5 Straffet för den som bryter mot skråets bestämmelser ökas här med kyrkans

bann (art. 13 i trädgårdsmästar- o. väfvarskråna).
6 [Art. 2.]
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fortfarande få en mästare åt sig utnämnd af biskopen. 1 Men i alla tiv

ämbetena framträder nu vid sidan af mästaren sex af ämbetet valda

förtroendemän, med hvilkas råd mästaren må leda ämbetet och uppfylla

dess kyrkliga förpliktelser. Denna sexmansorganisation fick i Basel en
stor betydelse och upptogs äfven af de rent kyrkliga brödraskapen.

-

Ämbetena erhålla rätt att tvinga till inträde en livar handtvcikaiv.

som utöfvar något till vederbörande ämbete hörande yrke.' 5 En son

till en förutvarande medlem erlägger endast hall' eller nedsatt afgift <

En skillnad göres mellan en icke-yrkesman, som åtnjuter samma lätt-

nad vid inträde som de hvilka ärfva yrket, och en ämbetsbroder, som

är 'rehte ginoz" och själf utöfvar yrket. En handtverkare kan tillhöra

flera ämbeten, men är rätt medlem endast i ett, livars bud lian skall

lyda och hvars banér han skall följa i krig.-' Utstötes han för olydnad

mot dess bud ur detta, mister han äfven sina rättigheter i de andra

yrkeslagen. 6 Den som gör sig skyldig till förfalskning, ig vid

försäljning af lifsmedel och salt eller genom användande af falska malt

och vikter, han skall för alltid utstötas ur ämbetet och biskopen lofVai

att ej återupptaga honom i sin nåd. Iiäröfver skall emellertid ej

mästaren och ämbetet utan biskopens rätt döma. 7

I öfrigt stadga skråna om ämbetenas skyldighet att använda sina

medel till vaxljus i Mariakyrkan och om hvad som skall iakttagas nä]

en medlem af ämbetet dör. Såsom medlemmar i ämbetet räknas äfven

handtverkarnas hustrur, hvilka skola följas till grafven med samma

högtidlighet som männen. 8 Den ofta omtvistade frågan om änkors rätt

1 [Keutgen ÄZ 160, 164 fäster uppmärksamheten pS att bekräftelsen af byggnads-

arbetarnas skrå lika litet som de ändra nyare skråna omtalar den miniaterinl, som enligt

det ursprungliga skrået från 1248 hade att ritöfva nppsikl Öfvei ämbetet (offftD 86).]

2 Geeeing 24.

3 [Art. 3.]

4 Någon dylik nedsättning är dock lika litet nu BODQ 1248 omtalad Kr bygg-

nadsarbetarna. Äfven de följande bestämmelsen.;, finnas ej i «!..*. >kn,. „„. .nan

undantager, att äfven där stadgas att ämbetets medlemmar äro ftyldlgi att I kr.g följa

dess banér. m ,

• Denna bestämmelse var åtminstone för trädgårdsmästarn* högst natuAg, emedan

de ofta utöfvade ett annat yrke vid sidan af trädgänlsarbot,!. Hoos III i

« TArt. 4-6 i trädgärdsmästar- och vaivarskrana.
|

' Detta (trädgårdsmästarnas skrå art. 7 8) sagefl ej uun,k ,,,,, btfliiba* *
varna, men tillämpades så antagligen äFven för dem. Motevarnnde be**, urfinn-

för bagarna.

s [Art. 10-12.]



72 STENDAL ( l 2 3 1 ,
1233)

att utöfva yrket beröres föga. I nmrarskrået säges emellertid, att

handtverkarhustrur efter männens död förblifVa i ämbetet så länge de

äro ankor.

Stendal. Den brandenburgska staden Stendal 1

,
anlagd o. 1151 af mark-

grefven Albrekt Björnen, hade raskt utvecklats till en viss betydenhet

och ägde redan 1215 ett råd — tidigare t. o. m. än Magdeburg, från

hvilken stad dess rätt hämtats. Rådet behärskades af ett antal för-

mögna köpmanssläkter, som bildat stadens största och mest betydande

gille.
2 I detta gille intogo klädeshandlarna den mest betydande

platsen, ehuru jämte dem äfven andra mera förmögna köpmän där fingo

inträda. Gillebröderna i allmänhet och klädeshandlarna särskildt er-

höllo 1231 af markgrefvarna Johan och Otto en förbättring i sina rättig-

heter. 3 Klädeshandlarna beviljades därigenom samma förmåner som

deras medbröder i Magdeburg voro i åtnjutande af. Hvarje yrkesman

tvingas vid straff af hårda penningböter att ingå i deras brödraskap. 4

En handtverkare måste för att vinna inträde i gillet afsvärja sitt handt-

verk — en bestämmelse som riktar sin spets mot väfvarna. 5 Gillet hade

sammanträden, colloquia (sprake!), tre gånger om året. 6 Det valde

hvarje år inom sig till föreståndare en mästare och fyra andra gode

män. 7

Detta gille intog en så mäktig ställning att det måste stadfästas

af markgrefven själf och ej af rådet. Handtverksämbetena däremot

stodo under rådets myndighet. Väfvarna erhålla sålunda ett skrå

1233, utfärdadt af rådet. 8 Däri stadgas skråtvång. 9 Ingen får arbeta

med mer än högst två väfstolar. 10 De nya medlemmarnas inträde sker

i närvaro af rådet. 11 Villkor härvid är att den nya medlemmen i

1 Hegee II 476 ff.; Doren 100 ff.

2 Hegel II 479.

3 [Urkunden tr. hos Keutgen 356 f.]

4 [Art. 1.]

5 [Art. 5.]

e [Art. 2.]

[Art. 8.]

8 [Tr. hos Keutgen 357 f.J

? [Art. 2.]

,n [Art. 1.]

11 [Art. 10.]
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brödraskapet äger burskap och erlägger stadgad inträdesafgift, hvilken

går till staden. 1

Väfvarnas rättigheter stadfästas och utvidgas 1251 genom ett nytt

skrå 2
,
som denna gång utställes af rådet i gemensamhet med borger-

skapet vid hållet burspråk (civile colloqaiunij. Väfvarna turlanas ett

sådant brödraskap, som kallas ininge».* De gamla bestämmelserna

fastställas åter och nya tilläggas. Viktigast är att inträdesafgifterna

hädanefter skola delas mellan brödraskapet och staden.*

Från åtskilligt senare tid finnas flera handtverksskrån bevarade.

De äro utfärdade af rådet, som äfven förbehåller sig att alltjämt i'a

utöfva en betydande myndighet öfver dem.

Från Paris 5 äger man för den äldsta tiden endast ytterst fa och i;,,

knappa upplysningar om handtverkarnas tillstånd. Den äldsta yrkes-

sammanslutningen synes här liksom på andra håll ha ägi rum inom

de egentliga köpmännens krets. Sjöfararnas korporation, les mar-

Gliands de Veau, omnämnes 1121 och 1141 och får 1170 af Ludvig

VII sina privilegier bekräftade. 6 Ingen som ej tillhör deras Lag far srjö-

ledes föra varor till Paris. De böter som utkräfvas delas Lika mellan

konungen och yrkeslaget. Detta köpmansgille får snart ett Btorl in-

flytande på stadens styrelse, och i samma mån skjutas inom detsamma

de politiska intressena i förgrunden. Tidigt omnämnas äfven fisk-

handlarna i Paris, åt hvilka klostret i Montmartre 1154 1155 upp-

låter ett jordstycke mot en årlig ränta, 7 Man ser här, att korpor&tions-

1 [Art. 1.]

2 [Ketjtgen 358 f.]

3 ». .. ut habeant quandam fraternitatem que ininge ouncupatnt url 1 I
RbGI i

II 483.

* [Art. 3-8.]
s K de Lasteyeie Cartulaire gcnéral de Paris (i: Hiatoire géoérale de Pum

Collection de documents) I (Paris 1887); R. DE LE8PDTA88E o. P. IV.nn vm-. l.

Livré des Métiers d>Élienne Boileau (i: Histoi.v généiale de Paris; Paria tö70; -
d*

följ. cit: Lespinasse); Fagniez Études; Faöhiez; Mkt.n Sawt-LÄOHJ B» U

72 ff- Eberstadt 24-123, m. fl. st.
;
Ebebstadt Zurftovxn 101 t,, n. il. it;

[Leva'sseur F 261 ff., 301 ff., 342 ff., 354 ff]
1

. Lespinasse (Introduction) s. IV; Wns Baint-LéON 80. [L**A I

354 ff tror sig finna en antydan om korporationen 1119, oefa I^ K a,

den kommit tfll stånd redan i slutet af 800-talet for au appHHhlll. <* S« P*

Seme
'?
Urkunden tr. hos Lasteyeie I 33!) f. EbbbstAW Zimfti m .

L2 K
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tanken ännu är föga utvecklad. Det är ej yrkeslaget som sådant, som

det åligger att betala denna årliga ränta. I dess ställe har man ut-

tagit bland fiskhandlarna 6 namngifna män, hvilka åtaga sig att sam-

fäldt svara för räntans utgörande. Faller någon af dessa ifrån utan

att en son till honom inträder i hans ställe, skall dock yrkeslaget i

dess helhet utse en ersättningsman. Ett organiseradt yrkeslag äger här

tydligen bestånd, ehuru det ännu ej kan uppträda som någon erkänd

juridisk personlighet. Någon antydan om en mera genomförd organisa-

tion inom yrkeslaget förekommer ej. Möjligen är det antagandet riktigt,

att fiskhandlarne bildat ett kyrkligt brödraskap. Därför talar, att en

ärkediakon synes ha bistått fiskhandlarna med råd och dåd. 1

Om klädeshandlarna vet man likaledes, att de 1183 bildat en

korporation. 2

Spår af organisation inom de egentliga handtverkarnas krets kan

man finna i en urkund från 1160 3
, hvari Ludvig VII åt Thecia, Yvo

Lacohe's gemål, och hennes arfvingar öfverlåter rätten att tillsätta

mästare (magisterium) öfver de läderarbetare, som tillhöra barkar- *

nas (logarfvarnas, tanatores), gördelmakarnas (baudreores), sko-

makarnas (sutores), hvitgarfvarnas -(mesgeicoresj* och pung-

makarnas (bursiores) olika yrken. 5

Här har man ett exempel på hvad man i Frankrike ser ofta före-

komma, att konungen till personer som han vill belöna bortförlänar

rätten att tillsätta mästare för ett handtverkslag. Denna rätt visade

sig under denna tid, då den industriella verksamheten var i en snabb

1 Eberstadt Zunflwesen 14 f., som omfattar denna mening, stöder sig på ut-

trycket: cuius consilio hoc factum est, som finnes fogadt till ärkediakonen Bernhards

namn, samt på den omständigheten, att denne ej förekommer bland klostrets vittnen

utan efter dessa.

2 Filip II August öfverlämnar då åt klädeshandlarna mot en årlig afgift 24 till

kronan indragna hus, som tillhört från Paris fördrifna judar (Hegel II 94; Levasseur

I2 266).

3 Tryckt hos Lasteyrie I 363 f. och Fagniez I 279 f.

4 Hvitgarfvare (ofta kallade allutarii) voro de som garfvade med alun, i motsats

till barkarna, som garfvade med ekbark (ty. lolie).

5 Jfr Eberstadt 46 ff.; Eberstadt Zunftwesen 109. Lasteyrie (I 363 n. 2)

ansluter sig till Luchaires på stilistiska skäl grundade uppfattning, att urkunden är

förfalskad och härstammar från Ludvig den heliges tid; likaså Fagniez i sitt sista

arbete (I 297 n.). Däremot söker Eberstadt 48 f. uppvisa urkundens äkthet, ej utan

framgång.
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och kraftig tillväxt, vara i hög grad inkomstbringande. flandtverkaina,

som fingo åtnjuta förmånen att deras enskilda ekonomiska angelägen-

heter afgjordes inför en egen domare, torde under denna första tid utan

synnerligt knot låtit denne för egen eller sin herres räkning uppbara

böterna för förseelser mot yrkeslagets stadgar och, helt eller delvis, den

afgift som den nytillträdande medlemmen vanligen hade att betala. 1

En sådan af konungen bortförlänad rätt kunde sedan Länge gå i arf

inom en enskild familj. Rätten att insatta mästare (magisteriutn) öfvei

de fem yrkena inom läderindustrien, la maitrist des cinq métiers, som

den senare kallas, återgick sålunda till kronan först 140."). då den af

Karl VI återköptes. 2 Den torde dock ej hela denna tid vant afhandt-

verkarna erkänd. 3

Om ock antagligt är, att handtverkarna tidigt vant förenade i

yrkeslag och stått under uppsikt och jurisdiktion af mästare, tillsatta

af kronans bemyndigade representanter, så äger man härom föga kun-

skap.

De flesta upplysningarna äger man om slaktarnas äinbeto
'

Slaktarna utöfvade sitt yrke dels på en plats i
det inre ai den

gamla staden dels ock, i främsta rummet, när staden vuxit ut bfrei de

äldsta stadsmurarna, inom ett område på den högra Seinestranden

mellan le Chåtelet och kyrkan Saint-Jacques. 5 Detta senare ställe

kallas redan tidigt för det gamla slakteriet - la vitilli boucheru

och spelade en betydande roll i Paris' historia under medeltiden. Redan

1133—1134 öfverlämnar Ludvig VII den mark, på hvilken detta slakteri

med därtill hörande köttbodar är beläget, samt juriadiktionen inom

detta område åt klostret i Montmartre." Förmodligen inbegreps här.

rätten att utse mästare för slaktarna, ehuru därom intet Bag*.' Denna

öfverlåtelse synes ansetts gälla det stora flertalet af de för allmänheten

afgift kallades i en något sen.ro tid vanlig* V*ck* du méUér. Jft

Martin Saint-Léon 92 [och Levasseur P 281 ft].

2 Urkund tr hos Ebbrstadt 20G fl.

sS eLa mäste efter hand raka i opposition mot den , o*Ute BnnynA ,
nanatverKdiiM

ntsaUes för utpressningar af Hora sia- «.«!. Itvar

skap öfver dem, hvangenom de latt utsattes to. u.,^ÄÄÄ 1

-
slaktarnas lag. [Jfr äfven Levasseur F 34 i ti.

|

s Lespinasse s. V. .

. U—rna t,hOsX^^^
, (r , , B09

En magister carnificum
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arbetande slaktarna i Paris. Konungen talar sålunda om de hithörande

slaktarna som carnifices nostri Parisienses. Antagligen voro dessa redan

då förenade i ett fast yrkeslag med en offentligen erkänd ställning och

egna rättssedvänjor.

Någon tid därefter (antagligen omkr. 1150) har, efter hvad ett

senare bref berättar, Ludvig VII funnit sig föranlåten att fråntaga

slaktarna de redan häfdvunna rättigheter, som de under hans fader

och dennes företrädare åtnjutit. 1 Förmodligen hade de råkat i en all-

varligare tvist med klostret i Montmartre, då detta ville utöfva sin

myndighet öfver dem eller göra gällande sin äganderätt till deras kött-

bodar.

Denna tvist löses 1155 därigenom, att slaktarna genom köp för-

värfva sig af klostret i Montmartre äganderätten till klostrets 23 kött-

bodar. 2 Dessa öfvergå nu med full rätt i slaktarnas ägo mot det att

dessa förbinda sig att till klostret utgöra en evig ränta. 3

Den kungliga nåden återfå de 1162—1163, då Ludvig VII utfärdar

ett bref 4
, hvari han förklarar, att han på grund af deras enträgna böner

samt för deras hustrurs och barns skull beslutat återgifva dem deras

forna rättigheter.

Hvilka dessa rättigheter voro, får man veta i ett bref af 1182

—

1183 5
, hvari Filip II August i sin ordning bekräftar de rättigheter, som

af ålder ansetts tillkomma slaktarna i Paris, men hvilka ej kommit att

1 Att de förut skulle ha varit ofria utan något spår till ekonomiskt oberoende,

som Ebeestadt 27 f. synes mena, är orimligt. Den rätt som Ludvig VII fråntog

dem kan ej ha varit rätten att utöfva slaktaryrket vare sig för hans och hofvets räk-

ning — om de varit hans ofria underlydande — eller för allmänhetens räkning —
om de ägt en högre grad af frihet. I den rätt som konungen beröfvade dem måste ha

legat något annat och mer.
2 Urkund tr. hos Lasteybie I 345.

3 Denna öfverenskommelse åtföljdes 1210 af en ny, denna gång med nunne-
klostret i Montmartre, hvarigenom handtverkarnas äganderätt till samtliga köttbodar

ytterligare stärktes. Med äganderätten till dessa köttbodar och den mark, på hvilken

de voro belägna, erhöllo slaktarna äfven rätten att själfva utse den mästare, som skulle

utöfva jurisdiktion öfver dem. När detta skedde, är dock ovisst. Jfr Ebeestadt 215.

4 Tr. hos Lasteyeie I 370 f.

5 Tr. hos Fagniez I 91 f. [Levasseue I2 261 n. 4 aftrycker en förut otryckt

urkund från 1175, utfärdad af abboten Guillaume och konventet i klostret Samt Denis.

Däri stadgas för slaktarna skråtvång; för inträde i deras ämbete (ministerium) fordras

att med egen hand utöfva yrket (officium), att ha erlagt alla afgifter till kyrkan och

att betala abboten 20 sol. samt att bjuda slaktarna på en måltid. Ingen får drifva

handel på annan plats än den abboten bestämt.]
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blifva upptecknade i den af hans fader dem gifna »kartan». Dem till-

försäkras nu rätt att fritt köpa och sälja hvad till yrket hörer inom

Paris med område (infra banlugam ParisiensemJ. Äfven med fisk få

de drifva handel. 1 Ingen äger rätt att utofva slaktaryrket i Paris, som

de ej frivilligt upptaga i sitt lag och som ej gifvit de förutvarande en

måltid och en inträdesdryck. 2 Årligen äro de skyldiga att erlägga 38

denarer, fördelade på tre betalningsterminer, till den som innehar denna

rätt af konungen i län. 3 Den som slaktar på söndag skall gifva

konungens prcepositus en obol i siallagium, hvarjämte hvarje slaktare

årligen skall gifva en haubentum vin.*

Under den följande tiden företrädas slaktaryrkets intressen af

mästaren och ämbetet samfäldt. 5 Då tempelherreorden 1282 ville inom

sitt immunitetsområde anlägga ett slakteri, förhindrade de detta och

lyckades äfven i det hela med framgång värna om sin allenarätt. 6

Mästaren, le maltre, intog hela denna tid en från yrkeslaget skild

ställning. Hans myndighet motsvarade en kunglig domares och han

uppbar på vanligt sätt andelar i inträdespengar och böter. Han valdes

af handtverkarna själfva 7
, och titeln »mästare» förbehölls honom ensam

i motsats mot hvad fallet blef inom öfriga yrken. De handtverkare

som voro sina egna kallades preud-hommes (probi homines) eller

compaignons. 8

Äfven andra yrken än slaktarnas härledde sina rättigheter från

den gode konung Filip, men några samtida uppteckningar finnas ej

bevarade.

Synnerligen utförliga och äfven noggranna uppgifter om handtver-

kens tillstånd i Paris har man däremot från senare hälften af 1200-

1 Art. 1.

2 Art. 2. Pastum et potum, past et abreuvement (aboivrement) var en stän-

digt återkommande prestation för dem som skulle inträda i ett yrkeslag. Eberstadt 39.

3 »Illi qui id a nobis tenet in feodum» (art. 3).

4 Art. 4. Om dessa afgifter se Eberstadt 11 ff., 29 n. 1 [och Levasseur I2

348 n. 1].

5 »Magister carnificum nostrorum Parisius et communitas eorumdem» (1282) ! Eber-

stadt 31.

6 [Levasseur I2 349;] Eberstadt 31 ff. Eedan vid denna tid synas slaktarna

bildat en sluten korporation, i hvilken endast mästarsöner vunno inträde.

7 Utom slaktarna var det endast väfvama som under 1200-talet ägde denna rätt

(Eberstadt 39).

8 [Levasseur I2 350 f.;] Eberstadt 40.



78 PARIS (LE LIVRÉ DES MÉT1ERS)

talet i den samling af handtverksstadganden, som härledes från Étienne

Boileau och som plägar kallas Le Livré des Métiers. 1 Boileau

var åren 1254—1271 2 prévost i Paris, efter att förut ha innehaft samma

syssla i Orléans. 3 Som prévost utöfvade han en myndighet motsvarande

grefvens. Han hade att öfvervaka stadens försvarsväsen och finanser,

att utöfva den offentliga domsrätten samt att hålla uppsikt öfver handt-

verkarna inom alla yrken, där ej konungen afstått sin rätt till någon

enskild, att pröfva deras stadgar och beslut, att stadfästa valen af för-

troendemän (jurés) samt att uppbära böter och andra konungen till-

kommande afgifter.

Boileau lät 1268 eller något af de följande åren uppteckna den

rätt och de bestämmelser som voro gällande för handtverkarna i Paris.

Hans arbete — som han själf kallat Li establissement des mestiers de

Paris — utgör ej resultatet af någon sträfvan efter systematisering och

likformighet, utan meningen har endast varit att för bättre minnes skull

i skrift bevara allt hvad häfdvunnen rätt bjöd handtverkarna att iakt-

taga, för att sålunda förebygga tvister om huru långt deras rättigheter

och skyldigheter sträckte sig. Också kunde, tack vare den skiftande

och tänjbara form som arbetet sålunda erhöll, denna Etienne Boileau's

stora lagkodifikation under fem århundraden utgöra den grund från

hvilken alla handtverksstadganden utgingo.

Egentligen afser Livré des Métiers endast de yrkeslag som stå

under konungens prévost och för hvilken denne äger insätta förestån-

dare. 4 Sålunda upptagas ej därstädes slaktarna liksom ej heller bar-

karna, skomakarna och hvitgarfvarna, öfver hvilka konungen 1160 bort-

förlänat mästarerätten. Däremot upptagas bestämmelser om gördel-

makarna och pungmakarna, hvilka bort följa samma öden som barkarna.

Antagligen ha dessa yrken lyckats delvis frigöra sig från beroendet af

den gemensamme mästaren, om ock åtminstone pungmakarna voro honom

fortfarande underkastade. 5 Likaså upptagas i allmänhet de yrken

1 Denna samling finnes utgifven i tvenne editioner: 1837 af Depping (Livré des

Métiers d'Étienne Boileau, i: Collection des documents inédits pour servir å 1'histoire

de France) och 1879 af Lespinasse och Bonnardot (se ofvan).

2 Årtalet för hans tillträde till posten är dock ej fullt säkert (Lespinasse s. IX).

3 Lespinasse s. XIV f.

4 Gränsen för konungens myndighet, särskildt gentemot klostrens immunitets-

områden, var ofta omtvistad (Hegel II 95).

6 Inträdesafgiften går till mestres des Sueurs. Lespinasse 166.
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som af konungen ställts under någon af de höga hofämbetena, hvilkas

inkomster härigenom i betydande grad ökades. 1 Innehafvaren af ett af

dessa yrandes maitrises uppbar bl. a. afgifterna för yrkesrättens med-

delande 2
, utnämnde föreståndare och utöfvade själf eller genom denne

en lägre domsrätt. Sålunda stodo skinnarna, läderarbetarna och sko-

flickarna dels under riksskattmästaren (le chambrier) dels under stor-

kammarherren (le grand chambellan), järnarbetarna (les févres, les

conteliers et les serruriers) under le maréchal royal.

Bagarna, som kallas les talemeliers 3
, stodo under le panetier royal*,

fiskarna under konungens kock, bårdskärarna under konungens bård-

skärare, murare och timmermän under hofvets murar- och timmermans-

mästare. Köpmansgillets prévost hade under sin myndighet bl. a. korn-

mätare (les mesureurs) och vinutropare. 5 Ämbetena kallades här métier,

corps de métier eller le commun de métier. 6 De kallas ej så sällan

brödraskap (confrarie). 1 Någon gång förefaller det som medlemssamman-

sättningen vore i någon mån annan för brödraskapen än för de egent-

liga yrkeslagen, men i det hela synes denna dock vara densamma, lik-

som många antydningar förekomma om kyrkliga uppgifter som ansågos

åligga yrkeslagen. 8 Ofta omnämnes en bössa (botte) afsedd att emot-

taga medlemmarnas bidrag, som vanligen äro bestämda till att upp-

fostra fattiga barn i ett nyttigt handtverk eller till underhåll af be-

höfvande medlemmar på deras ålderdom. 9

1 Lespinasse s. CXLVI ff.

2 I några få yrken kunde han själf bestämma dessa inträdesafgifter.

3 Ordets etymologi är oviss (Lespinasse s. XIX n. 4).

4 Mästaren biträddes vid brödgranskningen och äfven annars af 12 fritt valda

förtroendemän (jurés eller gardes des métiersj. Lespinasse s. XXIV; [Levasseur

I2 343 ff.]

5 Lespinasse s. CXLVI ff.; Hegel II 96. Guldsmederna hade rätt att själfva

välja 2 eller 3 medlemmar af deras lag pour gärder le mestier (Lespinasse 34).

6 Lespinasse s. XCV.
7 Alla brödraskap i Paris förbjödos af Filip IV. Det var pntagligen, som en

förordning af 1305 visar, riktadt äfven mot handtverkarnas brödraskap, i så måtto att

de ej fingo hålla enskilda sammankomster (Fagniez Etudes 52).

8 Lespinasse s. XCVII ff.; Hegel II 97 ff.; Martin Saint-Léon 158 ff.;

Fagniez Études 33 ff.; [Levasseur I 2 293 f.j. — Lespinasse förklarar, att ordet

brödraskap »ännu på 1200-talet ej synes vara så synnerligen spridt eller åtminstone

sällan påträffas i urkunderna». Han anser därför brödraskapet höra till ett senare ut-

vecklingsskede. [Jfr Levasseur a. st.]

9 Lespinasse s. XCVIII f.
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Det industriella lifvet i Paris har tydligen redan under 1200-talets

senare del nått en högst betydande utveckling och står både hvad yttre

omfattning och inre organisation beträffar långt före förhållandena i

Tyskland. Arbetsfördelningen har framskridit synnerligen långt, en

oerhörd mängd olika yrken hafva afskilts och fått själfständig ställning.

Endast i undantagsfall tillät man att någon på en gång tillhörde två

yrkeslag. Utöfvandet af hvarje yrke var en offentlig rätt, som man måste

förvärfva sig enligt de bestämmelser som inom hvarje särskildt yrkeslag

voro gällande, vanligen med stora kostnader. Skråtvång var gällande

inom alla yrken. Då inom de flesta yrkena inträdesafgiften uppbars för

konungens räkning, låg det i hans intresse, att ingen som ej köpt yrket

skulle få utöfva detsamma. Inom de flesta yrkeslagen ha olika sociala

grader utbildats, där finnas redan mästare (maltres), gesäller (valets)

och lärlingar (apprentis). För arbetet hafva de mest detaljerade före-

skrifter utbildats. Handtverksorganisationen har här hunnit sin fulla

utveckling, så att man kan se de flesta för det medeltida skråväsendet

karaktäristiska dragen tydligt framträdande i godt som ondt.

[För fullständiglietens skull meddelas här en summarisk uppgift på de öfriga

Imndtverksämbeten eller antydningar till sådana från 1100-talet och början af 1200-

talet, som utg. funnit diskuterade i den nyaste litteraturen — flera af dem beröras

också i följande kapitel. Intet af ämbetena torde i betydelse kunna mäta sig med
flertalet af de här förut behandlade.

Eouen. 1135. Skomakare och skoflickare. Levasseur I2 267, 274.

1190. Garfvare. Levasseur a. st.

Toulouse. 1152. Bagare (otryckt stadga). Levasseur I2
261., 277.

1184. Slaktare » » Levasseur a. st.

Nimes. 1187. Stenhuggare. Urk. tr. hos Fagniez I 92 f. Levasseur I2 267.

Chalons. 1188. Smeder. Eberstadt 115 f.

Lyon. 1208 (enl. traditionen från urminnes tid). Skinnare. Urk. tr. hos

Fagniez I 114 f. Levasseur I2 267 f.

Wien. 1208. Väfvare (Flandrenses). Urk. tr. hos Keutgen 359 f. Keut-

gen ÄZ 94; K. Uheirz Das Gewerbe der Stadt Wien
1208—1527 (Wien 1901; rec. af Below i Hist. Zeitschr.

XCI, 1903, 290 ff.); jfr ofvan 60 n. 4, nedan 93.

Goslar. 1219 o. 1223. Stadsrätt tr. hos Keutgen 182 f. CROON71f.; Keut-
gen ÄZ 194 f.

1229. Klädeshandlare. Croon 72 f.

Hildeshe im. 1226> Officia in mechanicis. Keutgen ÄZ 154; nedan 151 n. 1.

Halberstadt. 1230. Skomakare (deras innung anses gå tillbaka till stadens grund-

läggning). Urk. tr. hos Eeerstadt 232. Doren 175 ; Croon

68 ff.; Keutgen ÄZ 96 n. 258, ss. 202, 209; nedan 93.
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Salzwedel. 1233. Klädeshandlare. Groon 87.

Tuln. 1237. Slaktare. Urk. tr. hos Keutgen 360 f. Groon 62 f.

Hameln. 1237—47. Bagare, slaktare, väfvare. Handling tr. hos Keutgen 174 ff.

Keutgen ÄZ 151, 212 ff.; nedan 101.

Perleberg. 1239. Skomakare. Urk. tr. hos Eberstadt 233. Keutgen ÄZ 207 ff.;

nedan 97.

Regensburg. 1244. Karduansraakare, snickare, timmermän, skomakare m. fl. Urk.

tr. hos Eberstadt 237. Keutgen ÄZ 240 f. (därtill rec. af

Eietschel i Vierteljahrschr. f. Soc- u. Wirtsch.-gesch.

II, 1904, 331 f.); nedan 96, 100].

\
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Fjärde kapitlet.

Handtverksämbetenas utbildning 1100—1300.

Uår man nu att med ledning af de äldsta handtverksurkunderna,.

och för de viktigaste af dessa har ofvan redogjorts, till besvarande

upptaga frågan om handtverksämbetenas ursprung, så är det till en

början tydligt, att det måste hafva varit ett stort och allmänt behof,.

som på vidt skilda orter och under helt olika förutsättningar såväl i

judiciellt som administrativt hänseende framkallat en i hufvudsak lik-

artad organisation, samt att denna organisation måste hafva stått i

innerlig öfverensstämmelse med tidehvarfvets allmänna tendenser. Men

å andra sidan är det ock klart, att handtverkarnas sammanslutningar

i olika städer påverkades af så olika faktorer, att man ej kan i några

korta drag gifva en sammanfattning som träffar in på alla de skilda

yrkeslagens tidigare utveckling. 1

De talrika sammanslutningarna af enskilda personer, hvilka man

ofta, särskildt i det engelska språkbruket, plägat sammanfatta under

benämningen gillen, motsvarade under den tidigare medeltiden ett

allmänt socialt behof. Under en tid, då hvarken kyrkan eller staten

kunde gifva människorna allt det skydd och det stöd som de behöfde

i lifvets olika skiften, kommo dessa föreningar att spela en i de en-

skildes lif djupt ingripande roll. De utgjorde ett nödvändigt led i sam-

hällets organisation, och ingen, som kunde, underlät att ansluta sig

till ett af dessa samfund och härigenom i kretsen af liktänkande stånds-

bröder söka sig den trygghet och den hjälp, som han under så oroliga

tider väl behöfde. 2 Ännu var rättssamhället så litet utveckladt och

1 Ashley II 2 (Lond. 1893) 74.

2 [Om tyska sammanslutningar af detta slag, ofta kallade Naclibarschaften, se

F. Philtppi Handwerk und Handel im deutschen Mittelalter, i Mitt. d. Inst. f.

oesterr. Gesch.-forschung XXV (1904) 121 ff.]

/
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statsmakten förmådde, särskildt när det gällde de nya och mer sam-

mansatta förhållanden som utvecklade sig i städerna, ej nå fram till

och ledande ingripa i ordnandet af de enskildes lefnadsvillkor. Det låg

ock i medeltidens anda, att man ej sträfvade efter några allmänna

mänskliga rättigheter, utan att man i stället sökte förvärfva privilegier

för den stad eller ort där man bodde eller ännu hellre for den sociala

grupp som man tillhörde. Som en följd af den behärskande ställning

som under medeltiden tillkom de religiösa och kyrkliga intressena

samt af den ledaremakt som kyrkan i kulturellt hänseende innehade,

fingo dessa korporationer alla en mer eller mindre stark religiös och

kyrklig prägel, hur olika syften som de än i öfrigt kunde äga eller

efter hand med sig förena. 1 De hade vanligen ett helgon till skydds-

patron och, under det att den enskilde ej kunde ha råd att annat än

undantagsvis bekosta några kyrkliga ceremonier, höllo dessa före-

ningar vaxljus brinnande i stadens kyrkor vid alla de stora högtiderna,

anordnade processioner och andliga skådespel, som lände kyrkan och

staden till ära, och läto läsa själamässor efter aflidna medlemmar. De

verkade sålunda på många olika sätt kraftigt för sina medlemmars

eviga välfärd. 2

I sådana städer där ett allmänt köpmansgille tidigt tagit lednin-

gen af stadens handel och industri hade äfven handtverkarna i detta

en naturlig föreningspunkt. Men det är egentligen endast i de fland-

riska och nordfranska städerna som man ser köpmansgillet spela en

dylik banbrytande och omfattande roll. Och äfven där ledde den allt-

jämt fortgående sociala differentieringen snart därhän, att den egentliga

handelns målsmän, cle stora köpmännen, genom rikedom och större och

vidare intressen allt för mycket höjde sig öfver handtverkens enklare

utöfvare för att de länge skulle vilja tillåta dessa att vara med i sina

korporationer. 3

Det var helt naturligt och i full öfverensstämmelse med tidens

anda och kraf, att hvarandra närstående handtverkare i en stad, när de

därtill kände sig tillräckligt många, sammanslöto sig till föreningar

1 [Jfr Keutgen ÄZ 172 : »ein Verein ohne religiöse Fundierung wär in jenen

Zeiten schlechterdings undenkbar.»]

2 Ashley II2 138 kallar gillena co-operative cliantries.

3 [Ofvan 36 f.]



S4 BRÖDRASKAP MED KYRKLIG PRÄGEL

och att dessa erhöllo en i väsentlig mån kyrklig karaktär. 1 Gemen-

samma lefnadsvillkor och en mer eller mindre likartad sysselsättning

hade fört medlemmarne tillsammans och utgjorde alltjämt det samman-

hållande bandet mellan dem, men det var det religiösa intresset, som

gaf föreningen dess helgd och åtminstone i början äfven dess innehåll.

Kyrkan kunde ej annat än med välbehag se denna rörelse. 2 Endast

hos kyrkan kunde ock detta nya föreningslif finna det skydd som det

behöfde. Tanken på att i de goda gärningar som en dylik förening

kunde utföra vinna en trygghet för sin själs frälsning utgjorde ej en-

dast en mask, bakom hvilken andra mera egoistiska och nöjeslystna

planer kunde dölja sig, utan var en stark och lefvande verklighet.

Man har velat tro att handtverkarna, allt sedan de först började att

sammansluta sig, framför allt låtit leda sig af önskan att tillgodose

sina egna och yrkets ekonomiska intressen. 3 Men när dessa samman-

slutningar först uppträdde, hade det ekonomiska lifvet hunnit en så

ringa utveckling och rörde sig ännu i så enkla former, att det synes

föga sannolikt att handtverkarna låtit medvetet leda sig af några som

helst ekonomiska beräkningar. En annan sak är, att då dessa förenin-

gar upprätthöllos af handtverkare tillhörande vissa bestämda yrken, så

bevarades därigenom åt dem en fortgående och sammanhängande ut-

veckling, som en kyrklig förening af enskilda, hvilka saknade något

dylikt gemensamt intresse som band dem samman, ej skulle ha åtnjutit.

Och med det ekonomiska lifvets och särskildt industriens utveckling

kommo naturligen yrkesintressena att inom desamma spela en allt mer

betydande roll, så att dessa ursprungligen kyrkliga föreningar små-

ningom omdanades till nyttiga och goda verktyg för främjandet af

andra mera världsliga syftemål. Föreningarnas nära anslutning till

1 Att hantverksföreningarna i Basel fullföljde kyrkliga syften innan de erhöllo

ekonomisk betydelse, förfäktas af D. A. Fechter Die politische Emancipation der
Handwerker Basels und der Eintritt ihrer Ziinfte in den Rath (Archiv fiir schweize-

rische Geschichte XI, 1856) 17 ff., med stöd af art. 5 i skinnarnas skrå af 1226
(behandladt ofvan 63 f.). Mot en sådan uppfattning polemisera Stieda 82 f. och
Matjrer II 401. Jfr äfven Wilda 344 [och nedan 151].

2 [Keutgen ÅZ 183. Jfr dock nedan 88 n. 4.]
3 Enligt Stieda 76, 90 f. var det framför allt rent ekonomiska intressen som

bestämde sammanslutningen. Handtverkarna trodde sig på detta sätt bäst vara i stånd

att tillvarataga sina yrkesintressen, särskildt önskade de härigenom reglera produk-
tionen. Politiska, militära, kyrkliga(!) och sällskapliga synpunkter voro i början

(enligt S.) föga framträdande, liksom ock skråtvånget är från en senare tid.
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kyrkan, som var den kulturbärande universalmakten, bör ock kunna i

någon mån förklara de likheter som handtverksföreningarna förete

under sin första tid. Hvarifrån de kunna ha hämtat mönstret för sin

organisation, är oklart. 1 Möjligen kunna köpmansgillena ha erbjudit

de nödiga förebilderna, men härom vet man föga. Förhållandet mellan

köpmansgillena och handtverksföreningarna är ännu tämligen outredt,

liksom öfver hufvud taget frågan huruvida handtverkarnas sammanslut-

ningar äro afsevärdt yngre än köpmännens. 2 I hvad mån inom själfva

kyrkan organisationer förekommit, hvilka i ett eller annat afseende

kunna ha gifvit anledning till efterbildning, har jag ej varit i tillfälle

till att undersöka.

Det synes mig sålunda ej vara endast en tillfällighet, att den tidi-

gaste handtverksförening om hvilken vi äga någon kännedom — väf-

varnas brödraskap i Mainz 1099 3 — ägde en rent kyrklig karaktär

utan att några som helst världsliga intressen där kommo till synes. 4

I en stor mängd städer hafva ock handtverkarnas yrkeslag, långt innan

de stadfästes af stadsmyndigheten och erhöllo världsliga befogenheter,

varit organiserade i brödraskap under kyrkans hägn. Så se vi fallet

vara i Wiirzburg, där skomakarna 1128 ägde ett brödraskap, för hvilket

ännu de kyrkliga uppgifterna voro hufvudsaken. 5 Väfvarna och svarf-

varna i Köln hade redan länge bildat brödraskap med kyrklig prägel,

när de 1149 och 1178—82 erhöllo en offentlig ställning. 6 Detsamma

gäller äfven de flesta yrkeslagen i Basel — endast bagarna synas ut-

göra ett undantag — hvilka, när de erhålla sina skrån, redan utgöra

fullt organiserade brödraskap. Man har för öfrigt svårt, synes det mig,

att ej redan i namnet brödraskap se ett uttryck för de religiösa in-

tressenas afgörande betydelse för de äldsta yrkeslagen. Att en sådan

religiös prägel likaledes utmärkt de äldsta handtverksföreningarna i

1 Flåch II 379 sammanfattar sin uppfattning om att ämbetena utgått från an-

tikens traditioner, inflytande från kyrkan och germanska sammanslutningssträfvanden

på följande sätt: »Les confréries de métier et de profession sortirent donc, elles aussi,

d'un triple element, romain, chrétien, germanique». [Jfr Levasseur I 2

262—65.]

'

2 Pirenne i Rev. Hist. LIII 69. [Keutgen ÄZ 187 förklarar kategoriskt, att

ingen bro leder öfver från köpmansgillena till handtverksämbetena.]

3 Ofvan 38 f.

4 [Jfr till allt detta nedan 150 ff.]

5 Ofvan 42 f.

6 Ofvan 43 ff'., [särskildt 43 n. 7.].
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Ärras och antagligen äfven i Flandern, därom vittnar det där brukade

namnet caritates. 1 Namnet betyder visserligen ej så mycket och kan

på olika håll utmärka en skiljaktig utveckling. Den uppfattningen har

på flera håll uttalats, att brödraskapen skulle tillhöra ett senare skede

under handtverksföreningarnas utveckling 2
, eller att det först var under

ett senare skede som de sammanföllo. 3 I ingendera formen synes mig

dock denna uppfattning äga något stöd i källornas vittnesbörd. Ej

ens det ofta upprepade påståendet, att kyrkliga brödraskap ofta före-

funnits vid sidan af handtverksämbetena med i det hela taget samma

medlemssammansättning 4
, kan upprätthållas i den omfattning som

antagits. 5 Dock torde man ej kunna bestrida att i åtskilliga fall under

en senare tid en åtskillnad gjort sig gällande mellan ämbetet och

brödraskapet 6
, rätt naturligt, då man betänker de världsliga intressenas

öfverhandtagande betydelse och att i handtverksföreningarna länge

funnos äfven icke-yrkesmän.

Man känner tyvärr ytterst litet till de äldsta handtverkslagens

inre lif. De äldsta urkunder som direkt angå handtverkarna beröra

med några ytterst få undantag — såsom Mainz 1099 och Wiirzburg

1128 — ett senare skede af deras utveckling. När yrkeslagen träda

fram i dagen, är det för att få vissa rättsliga befogenheter erkända

och högtidligen fastställda af stadens myndigheter. Detta gäller såväl

de privilegiebref som utfärdats för enskilda handtverkslag som ock de

hithörande bestämmelserna i de äldsta stadslagarna. De upplysningar

man där kan få om deras rättsliga ställning, om de förpliktelser som

åligga dem och om den kontroll som de äro underkastade gifva föga

ledning för bedömande af frågan om handtverksföreningarnas upp-

komst.

1 Att så var fallet, framgår äfven af de knappa upplysningar vi äga om dem.

I få länder har ock kyrkan haft en så mäktigt ingripande betydelse som här, särskildt

genom mängden af rika och verksamma kloster (Pirenne Geschichte Belgiens I 91 fl'.,

203). I Kouen och den del af Frankrike som denna stad representerar kallas handt-

verksföreningarna jämte brödraskap vanligen gillen. Detta är äfven det vanliga nam-
net i England (Ashley II2

70).

2 Lespinasse s. XCVII ff.

3 Neuburg 6.

4 Så Mone, Wehrmann, Schanz m. fl.

5 Detta är ock Maurers uppfattning (II 401 f.).

6 Ashley II2 141; Gierke I 385; Levasseur I2 573 ff.
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Handtverksämbetena, om man därmed, som tillbörligt är, me-
nar handtverkslag hvilka äga en offentlig rättsställning \ kunna räkna

sitt ursprung från slutet af 1000-talet och från 1100-talet, då en mängd
handtverksföreningar erhöllo öfverhetens stadfästelse. Det måste emeller-

tid antagas att dessa ofta utöfvat rättsliga befogenheter långt dess-

förinnan. Deras framträdande grundas sålunda i stort sedt på en sam-

verkan mellan tvenne faktorer. A ena sidan har man att räkna med
handtverkarnas egen af tidens kraf betingade sträfvan efter samman-

slutning, som ledt till att de, i likhet med andra sociala grupper inom

samhället, under kyrkans hägn och med kyrkligt syfte bildat mindre, i

början föga uppmärksammade föreningar, hvilka så småningom vuxit

i omfattning och betydelse. Å andra sidan har man att taga hänsyn

till de hastigt uppväxande stadssamhällenas behof efter nya organ

för att ordna och öfvervaka industri och handel. Det gällde här att

organisera nya former för stora och hittills opröfvade förhållanden.

Det gaf sig då helt naturligt, att stadsmyndigheterna sökte använda

handtverkarnas egna föreningar för den ledande och öfvervakande myn-

dighet som var nödvändig, men för hvilken stadens gamla institutioner

ej ägde de förutsättningar som behöfdes. 2

Af stort intresse vore ju om man kunde uppvisa i hvilken stad

eller inom hvilken grupp af städer handtverksämbeten först uppstått.

Härom synes man dock ej kunna vinna någon klarhet. Liknande sam-

manslutningar inom handtverkarnas krets framträda ungefär samtidigt

i flera skiljaktigt belägna städer i Mellaneuropa, så att några slutsatser

i detta hänseende torde ej kunna dragas. 3 Hvad emellertid England

beträffar, hvilket land man ofta och ej utan skäl velat anse som gille-

nas hemort, så hafva efter all sannolikhet handtverksämbetena dit in-

förts af inflyttade arbetare från norra Frankrike, särskildt Normandie

1 [Jfr nedan 126.]

2 [Jfr Inama-Sternegg III: 2 ss. 24 ff. och framför allt nedan 150 ff.]

3 Handtverksföreningarna i de italienska städerna har jag ej varit i tillfälle att

få någon närmare kännedom om. Af de uppgifter jag haft att tillgå synes dock klart

framgå, att handtverksämbetena därstädes ej kunna föras tillbaka till en äldre tid än

hvad fallet är med ämbetena i Tyskland. [De brödraskap som till ej ringa antal

finnas omnämnda bland tyska handtverkare i Florens, Venedig, Treviso, Eom, m. fl.

st., tillhöra en senare tid; de ha i allmänhet till en början en rent kyrklig karaktär,

men förete samma utveckling som de tyska gesällgillena. Se härom A. Doren Deutsche

Handwerher und Handiverkerbruderschaften im mittelalterlichen Italien (Berl. 1903)

45 ffr, 62 ff., 104 ff., m. fl. st.]
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och Flandern. 1 De torde alltså vara bildade direkt efter mönster häm-

tade från dessa länder.

Dock skedde ej denna utveckling utan motstånd. Det låg något

alltför revolutionärt i de nya sammanslutningarna för att de ej skulle

betraktas med misstro. Den myndighet som de sträfvade att få utöfva

öfver sina medlemmar kan ju ha väckt farhågor af samma slag som

det nutida »fackföreningstyranniet». Och framför allt syntes deras en-

skilda sammanträden betänkliga, de kunde alltför lätt, fruktade man,

användas i statsfientliga intressens tjänst. Handtverksföreningarna in-

begrepos därför mer eller mindre tydligt i de förbud mot hemliga

sammanslutningar och sammansvärjningar i städerna 2
, hvilka utfärdades

af Fredrik I (1158) och Fredrik II (1231/1232) 3 lika väl som af flera

landsfurstar. 4 Af helt annat slag än dessa förbud äro de, som senare

förekomma i vissa tyska städer under striden om den politiska makten

mellan stadspatriciatet och handtverksämbetena.

Handtverkslagen kunde emellertid ej länge hållas undertryckta,

det torde ej ens varit möjligt att i någon större utsträckning tillämpa

de till ordalagen så stränga bestämmelserna. Ämbetena motsvarade ett

tydligt behof, och i stället för att undertryckas kommo de redan tidigt

att användas till ordningens upprätthållande och som led i stadens

förvaltning.

Den tidpunkt då i de olika städerna handtverksämbeten framträda

är naturligen beroende på det ekonomiska lifvets och särskildt in-

1 W. Cunningham The Growth of Englisli Industry and Commerce (I) during

the Early and Middle Ages* (Cambr. 1905) 192, 337.
2 Inama-Sternegg II 328.
3 Fredrik I förbjöd 1158 i Italien: »conventiculas omnes et conjurationes in

civitatibus» (Maurer II 348). Fredrik II utfärdade 1231/1232 förbud mot: »cujuslibet

artificii confraternitates seu societates, quocumque nomine vulgariter appellantur» (urk.

tr. hos Keutgen 72 f.). Den senare hade då omedelbart förut uttalat sin förkastelse-

dom öfver rådsinstitutionen och andra former för en begynnande själfstyrelse i städerna.
4 Maurer II 348 ff. En provinsialsynod i Rouen förbjöd 1189 alla societates

seu fratrerias, på den grund att de skulle förleda medlemmarna till mened (urk. tr.

hos Fagniez I 93). [Levasseur I 2 298 tillskrifver kyrkans afvoghet mot gillena en

misstanke att de bevarat hedniska ceremonier]. I Paris förbjödos 1305 alla brödra-

skap af Filip IV. I Leyden förbjödos 1312 alla gillen, liksom äfven i Brägge, eme-
dan de voro dryckessällskap. Hegel II 98, 192, 263 f. [Levasseur I 2 299 f.]
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dustriens utveckling. Det är först sedan ett yrke kan skänka utkomst

åt ett afsevärdt antal utöfvare, som dessa kunna tänka på en fastare

sammanslutning. Och detta blir sålunda ytterst beroende på den större

eller mindre efterfrågan som börjar göra sig gällande. Villkoren för

produktion och konsumtion äro här andra än på landsbygden, och

andra yrkesgrenar komma här delvis att träda i förgrunden. 1 Vi äga

visserligen endast kvar ytterst få skrån i jämförelse med dem som ur-

sprungligen utfärdats, men de vi äga torde dock gifva en i det hela

riktig föreställning om förhållandet mellan de olika yrkena. De yrkes-

lag som tidigast framträda äro de som ha att tillhandahålla stadens

invånare lifsmedel, skodon och pälsvaror. Redan i denna omständighet

ligger i själfva verket ett skäl mot j åsikten om handtverkslagens ur-

sprungliga ofrihet. 2 Ty dessa borde varit de som sist kunnat frigöra

sig, då deras arbete äfven för stormännen varit i stor utsträckning

behöfligt. Tidigast framstå sålunda bagare och slaktare i ordnade

yrkeslag. 3 Den vikt och betydelse, som dessa yrken ägde för stadens

hushållning, gjorde ock att de i högre grad än andra voro under-

kastade kontroll och reglementering. Jämte dessa nå tidigt skoma-

karna fram till betydande antal, om de ock synas ha utgjort ett fat-

tigt och jämförelsevis ringare yrke. Till de rikare och förnämligare

bland handtverkarna hörde däremot skin nar na, hvilka äfven äro bland

de första som sammansluta sig. Pälsverk och läder ingingo under me-

deltiden i dräkterna i långt högre grad än nu 4
,
och skinnarnas yrke

kom därför att spela en mera betydande roll än man nu gärna vill

1 Below Territorium 341.

2 Boos III2 91 framhåller att bagare, slaktare och bryggare ingalunda voro ur-

sprungligen ofria äfven om de ofta stodo i starkt beroende af enskilda stormän, af

hvilka de voro tvungna att förpakta arbetslokaler eller salubodar. Jfr Gothein I

491 ff.; Eietschel 139; [däremot Inama-Sternegg III: 2 s. 95.]

3 Below Gewerbe 153 n. 80; [Inama-Sternegg III: 2 ss. 100 ff., 108 ff.]. Om
slaktindustrien se G. Adler Fleischergewerbe i Handwörterbuch der Staatswissen-

schaften III2 1083 ff. — Särskildt svinafvel bedrefs i medeltidens städer i stor ut-

sträckning, och fläsk ingick i långt högre grad i matordningen då än nu.

4 G. Schanz Zur Geschichte der deutschen Gesettenverbände im Mittelalter

(Lpz. 1876; i det följ. cit.: Schanz) 55. Ursprungligen tillhandahöllo kunderna päls-

verket, hvilket sedan tillsyddes af skinnarna. Sedermera — och så var redan under

1300-talet fallet — öfvergick emellertid handeln med pälsverk till skinnarna, hvar-

igenom äfven en större kapitalbildning uppstod.
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föreställa sig.
1 Att däremot skräddarna mera sällan omnämnas under

den äldre tiden torde bero därpå, att kläderna mest syddes hemma,

utan att någon yrkesman behöfde anlitas. I många städer uppväxer

också tidigt en väfnadsindustri af betydande omfattning. 2 Väfnads-

konsten är ännu länge flitigt öfvad i hemmen, och på landsbygden

ger linet det mest brukade materialet. I städerna är det den mera värde-

fulla och svårbearbetade ullen som utgör materialet för den äldsta,

mera betydande industrien. Ökade fordringar på varan och ökad efter-

frågan leder till att tillverkningen måste omhändertagas af särskildt

utbildade yrkesmän och att en arbetsfördelning utbildas mellan yrkets

olika grenar.

I viss mån kan man säga, att de yrkesmän som utföra ullens första

beredning nämnas tidigare än de egentliga väfvarna. Det måste berott

på att kvinnorna i hemmet under den äldsta tiden kunde ersätta de

senares arbete. I de frisiska, flandriska och nordfranska städerna intog

väfnadsindustrien dock redan på 1000- och 1100-talen en framskjuten

ställning, och därifrån uppstod en betydande export af ylletyger. 3 De

flandriska tygerna voro vidt berömda och funno insteg hos den bildade

klassen i länderna rundt omkring. I Tyskland blef Köln tidigt en me-

delpunkt för väfnadsindustrien, senare äfven Stendal, Braunschweig,

Soest, Regensburg och Strassburg. I Frankrike märkes Paris och i

England, jämte London, Oxford, Lincoln, York, Winchester m. fl. städer. *

Af industriens utöfvare synas väfvare, valkare och färgare tidi-

gast varit talrika nog att sammansluta sig. Jämte dessa framträda

snart klädeshandlarna som en betydande korporation. Det är de

stegrade möjligheterna för export som framkalla en lifiig handel med

tyger. Det storartade omfång, som denna industri snart tager, och de

1 Pälshandeln upptogs ock utvecklades redan på 900-talet af araber. »Körsnär»

(ty. Kurschner) är ock härledt från ett genom dem infört turkiskt ord (Kiirkci).

Boos I 2 435.

2 Schmoller 362 ff. ; Ashley II2 190 ff. ;
[Inama-Sternegg III: 2 SS. 119 ff.;

A. Schulte Geschichie des mittelalterliclien Handels und Verhehrs zwischen West-
deutschland und Italien (Lpz. 1900) I 112 ff., 117 ff.]

3 Såväl Schmoller (366) som Ashley (II2 243 n. 10) antaga att i vissa af

dessa städer traditioner från gammal romersk yrkesskicklighet kunna ha bevarats.

[Schulte I 128 f. antar detsamma om de italienska städerna].
4 I England voro väfvarna — närmast ylleväfyare och yllevalkare — jämte

bagarna de första handtverkare som nådde en fast organisation. Kedan 1130 funnos
väfvargillen i Oxford, London och Lincoln (Ashley I 3

81).
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större ekonomiska tillgångar, som för organiserandet af verksamheten

blifva af nöden, föra emellertid till ledningens koncentrerande på få

händer. Denna industri kommer därför tidigare än någon annan in på
nya banor och spränger mer eller mindre uppenbart de för handtverks-

föreningarna i allmänhet gällande formerna. Klädeshandlarna, hvilka

oftast äro de som få ledningen af denna industri i sina händer, höja

sig ekonomiskt och socialt öfver handtverkarnas krets. Industriens öf-

riga utöfvare komma i ett strängt beroende af dem. I denna riktning

går utvecklingen tidigt i Nederländerna, där väfnadsarbetarna ned-

pressas till rena lönarbetare i tjänst hos klädeshandlarna, les drapiers.

Liknande var äfven fallet i England.

Huruvida väfnadsindustrien under den äldsta tiden utöfvat något

större inflytande på skråväsendets utbildning är osäkert. 1 Under den

senare tiden äro emellertid deras lefnadsvillkor och ekonomiska ställ-

ning så skilda från de öfriga handtverkarnas och organisationen hos

dem så afvikande utvecklad, att det torde vara riktigast att, som

Ashley gjort 2
, behandla deras ämbeten särskildt och ej tillåta att man

från deras förhållanden drager några slutsatser gällande för andra

handtverkslag.

Men väfnadsindustrien är ej den enda exportindustri som under

ett tidigare skede framträder i städerna. Nya behof, som uppstått ej

mindre där än på landsbygden, skola tillgodoses. Städernas industriella

verksamhet riktas därför på frambringandet af metallarbeten —
särskildt vapen — sadelmakeriarbeten och träsaker. 3 Äfven

bryggerinäringen får för städerna en annan och större betydelse

än för landsbygden. 4 Vissa industrigrenar fästes tidigt vid vissa städer,

inom eller omkring hvilka de i särskildt hög grad och med erkänd

framgång bedrefvos. Liksom flamländare (flemming) ofta användes som

beteckning på väfvare, så betydde »dinanties* (från Dinant) koppar-

slagare. Särskildt i Huy och Dinant fanns en blomstrande metall-

industri med gamla anor. 5

1 Maurer II 357 antar dock att de därvid intagit en ledande ställning.

2 Särskildt II2 71.

3 Below Gewerbe 152; Inama-Sternegg II 316 ff., [III: 2 ss. 113 ff., 134 fl!].

Enligt Carmen de hello Saxonico skola skomakare, smeder, bagare och slaktare i

Goslar 1073 ha deltagit i ett krigståg (Hegel II 398, 495).

4 [Inama-Sternegg III: 2 ss. 104 ff.]

5 Pirenne Gesch. Belgiens 1 195 f.
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De brödraskap som bildats inom olika yrken, så snart deras ut-

öfvare uppnått ett större antal, fingo snart nog äfven världsliga in-

tressen. 1 Brödraskapet kom helt naturligt att företräda det yrke som

dess medlemmar tillhörde och att gifva den lätt tillgängliga form, me-

delst hvilken gemensamma önskningar och fordringar kunde få ett ut-

tryck.

När det yrke som brödraskapets medlemmar utöfvade vunnit så-

dant uppsving att en viss konkurrens började yppa sig mellan dess ut-

öfvare, uppstod gärna en fordran på att hvarje handtverkare i staden

som hade detta samma yrke skulle ovillkorligen ansluta sig till det

organiserade yrkeslaget, eller med andra ord: att skråtvång skulle

införas. Detta var en helt naturlig önskan. Endast i sådant fall kunde

de gemensamma skyldigheter som hvilade på yrkesmännen blifva rätt-

vist fördelade och trygghet vinnas, att arbetet utfördes under i det

hela likartade förutsättningar och utan oredlighet och fusk. 2 Dock

måste det tillika betonas, att i denna fordran ursprungligen ej låg

något stridande mot de enskilda handtverkarnas intressen. Inträdet i

ämbetet torde ingalunda uppfattats som någon börda, utan snarare som

en helt naturlig rättighet. Afgifterna voro i början ringa, och inga be-

tungande prof behöfde afläggas 3
, medan däremot de förmåner som

ämbetet var i stånd att bereda sina medlemmar voro många och ovär-

derliga. De fingo först och främst deltaga i och åtnjuta förtjänst af

brödraskapets kyrkliga verksamhet och dess därunder utförda goda

gärningar, de fingo skydd och hjälp, del i ämbetets saluplatser på

torget och i dess offentliga befogenheter.

För att få detta kraf på skråtvång genomfördt och rättsligen er-

kändt måste handtverkarna vända sig till stadsstyrelsen och anhålla om
dess stadfästelse på de begärda rättigheterna. Men äfven staden å sin

sida hade intresse af att skråtvånget genomfördes. Endast då kunde

den kontroll öfver industrien blifva fullt effektiv, hvilken var nödvändig

och hvilken staden endast genom handtverkarnas medverkan var i

stånd att utöfva.

1 [Jfr nedan 151 f.]

2 [Jfr Ina^ia-Sternegg III: 2 s. 31.]
3 Stieda 112 f. Antydan till en slags pröfning finner man först hos bagarna i

Berlin 1272.
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Flertalet af de äldsta skråbrefven upptaga också bestämmelsen om
skråtvångets genomförande. 1 Så är fallet hos väfVarna i Köln (1149),

sköldmakarna i Magdeburg (1197), väfVarna i Wien (1208) 2
,
guldsme-

derna i Braunscbweig (1231), klädeshandlarna och väfvarna i Stendal

(1231 och 1233), skomakarna i Munchen (1290) 3
,
bagarna, skomakarna

och krögarna i Augsburg (1276) 4
,
ylleväfvarna i Chartres (1194/95) 5

,

slaktarna i Saint Denis och Paris (1175 och 1182/83), bagarna i Pon-

toise (1162/63) garfvarna i Rouen (1170/89) m. fl. Skråtvång stadgas

i alla bevarade skrån i Basel utom i skräddarnas (1260), hvarjämte

må anmärkas att det ej omnämnes för bagarna (1256). Det gäller

för alla ämbeten i Paris på Etienne Boileau's tid och är jämte ett

allmänt stadfästande af häfdvunna friheter en ständigt återkommande

bestämmelse i de engelska skråna. 6 I ett ringa antal skråbref före-

kommer bestämmelsen om skråtvång endast riktad mot främlingar, ej

mot stadens handtverkare. Detta gäller bland annat för skomakare så-

väl i Magdeburg (1152/92) som i Halberstadt (1230). 7 Man torde emeller-

tid äga rätt att antaga att detta berott på att för stadens fasta yrkes-

män anslutningen till ämbetet varit allt för naturlig för att behöfva

omnämnas, medan resande handtverkare från andra städer, som tidvis

besökte orten, gärna undandrogo sig att ingå. Man stadgade endast om

den rätt, som enligt hvad erfarenheten gifvit vid handen behöfde häf-

das med tvång. 8

Slutligen återstår att behandla de skrån, hvari intet skråtvång om-

nämnes. Hit höra — om man ser bort från de äldsta brödraskapen i

Mainz (1099) och Wiirzburg (1128), hvilka ha endast kyrkliga upp-

gifter — hattmakarna i Köln (1225), klädeshandlarna (1183) och svärds-

fejarna (1244) i Magdeburg, skräddarna i Basel (1260), handlandena

i Helmstedt (1247) 9 och hattmakarna i Halberstadt (1284). 9 Huru

skall man uppfatta detta sakförhållande? Måste man anse att, där

1 [Se nästföregående kapitel.]

2 [Urkund tr. hos Keutgen 359 f.]

3 Stieda 86.

4 Stieda 87.

5 Urkund tr. hos Fagniez I 95 f.

6 Ashley I 3 82, II2 75.

7 Urkund tr. hos Eberstadt 232; jfr a. a. 180.

8 [Jfr nedan 151.]

5 Urkunder tr. hos Eberstadt 236 f.
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intet skråtvång omnämnes, något sådant ej heller förefunnits? Denna

ståndpunkt söker Stieda upprätthålla gentemot Bkentano, som i för-

bigående anmärkt, att man ej af en bestämmelses frånvaro i de äldre

skråna kan sluta, att bestämmelsen ej varit rådande. 1 Att Stieda har

orätt, synes mig klart. Förhållandena kunna väl vara något olika i de

skilda fallen, men åtminstone under ett något senare skede af ämbe-

tenas utveckling torde man i allmänhet kunna taga för gifvet, att, då

ett ämbete erhöll privilegier och offentliga befogenheter, så låg däri

äfven monopol för dess medlemmar att i staden drifva handtverket.

Dock har detta ej någon absolut giltighet, i det man äger ett par

exempel på begränsadt skråtvång, då de som ej inträdde uti ämbetet

endast med betydande inskränkningar och förbehåll fingo rätt att ut-

öfva yrket. En sådan bestämmelse gällde för skinnarna i Berlin (1280)

och för väfvarna i Schweidnitz (1285). 2

Det har länge varit föremål för tvist, om skråtvånget uppstått sam-

tidigt med ämbetena eller om det tillhör ett senare utvecklingsskede

och sålunda ej kan anses utgöra en oundgänglig beståndsdel af skrå-

väsendet. Det förra har häfdats af Matjrer 3 och Below 4
, det senare

framför allt af Eberstadt. 5 Mycket har ju berott på hvilken inne-

börd ansetts ligga i skråväsen och ämbete (znnft). Gifvetvis har det

under den äldsta tiden förefunnits sammanslutningar af hancltverkare,

hvilka ej ägt makt eller befogenhet att tvinga någon att ansluta sig

till dem. En sådan ställning intog väfvarnas i Mainz brödraskap (1099).

Men å andra sidan torde handtverksföreningar nästan utan undantag

erhållit denna befogenhet, när de som ämbeten fingo en rättsligen er-

känd ställning inom stadens förvaltningsväsen. 6

1 Stieda 85 f.; Beentano i en recension i Jahrh. f. N.ök. u. St. XXIV (Jena

1875) 311. [Beträffande de franska handtverksämbetena gör Levassettr gällande, att

det rådde en genomgående skillnad mellan norra och södra Frankrike, i det skrå-

tvånget strängt häfdades i de norra städerna, men däremot tämligen allmänt saknades

i de södra, särskildt i Toulouse (I2 274 ff., 279).]
2 Stieda 87.

3 II 399.

4 Below Sladtgemeinde 71 och Hist. Zeitsclir. LVIII 229; jfr Gothein I 382.
6 Eberstadt Zunftivesen 127 ff., m. fl. st.

F
' [Afsevärdt längre gå Keutgen (ÅZ 189), Dettmering (30) och Croon;

den sistnämnde tror sig t. o. m. finna skråtvång hos väfvarna i Mainz 1099 (s. 31).]



JURISDIKTION. MÄSTARE 95

Ett annat kraf, som tidigt restes och som med större ekonomiska

förhållanden fick en allt mer vidtgående betydelse, var erhållandet af

en själfständig jurisdiktion, som vore ägnad att behandla lag-

överträdelser och tvister inom industriens område. 1 Ursprungligen var

det egentligen en särställning inom förvaltningen, som tillförsäkrades

ämbetena, men denna fick efter hand en allt större judiciell betydelse.

Ordnandet af de nya frågor som med industrien uppstodo tillkom i

Tyskland stadsherren. 2 Vanligen uppdrog denne åt någon af sina högre

tjänstemän att taga befattning med handtverkarnas angelägenheter.

I Basel synes han mera direkt ingripit, men detta utgjorde ett undantag. 3

Hvilken denne tjänsteman i öfrigt var, växlade i olika städer. 4 Stads-

herren eller hans ställföreträdare insatte öfver alla de yrkeslag som

fått sig offentliga rättigheter tillerkända förmän, hvilka kallades mästare,

magistri. Dessa mästare hade att utkräfva de afgifter och andra för-

pliktelser som ålågo handtverkarna samt att öfver dem utöfva en viss

domsrätt af tämligen obestämdt omfång. De togos utom handtverkarnas

krets, och det var säkerligen till fromma för dessa under den första

tiden, att cle fingo personer med en högre social ställning, hvilka före-

trädde deras intressen. Redan erhållandet af en sådan mästare ut-

gjorde för dem en stor och eftersträfvad förmån. 5 Snart började

emellertid en utveckling mot större själfstyrelse. Första steget utgjordes

af att till mästare utsågs en af ämbetets egna medlemmar. 6 I Strass-

1 Stieda Das Gewerbegericht (Lpz. 1890) 12 fl'.; Stieda 12 fl'.; [Keutgen ÅZ
151 fl'.]. Schmoller Rede iiber Strassburg zur Zeit der Zunftkärnpfe (Strassb.

1875) 8 fl", ser i sträfvandet för en själfständig jurisdiktion en af de starkaste drifkraf-

terna för skråväsendets utveckling.

2 [Keutgen (ÅZ 151 f.) söker göra gällande att detta i enklare förhållanden

som regel hörde under scultetua' eller i allmänhet stads- och marknadsdomarens myn-

dighet.]

3 [Se särskildt urkunden för bagarna 1256 (tr. hos Keutgen 364 ff.) art. 1 och

därtill Keutgen ÅZ 160 ff]

4 Maurer II 327.

5 Detta framgår t. ex. af skrået för bagarna i Poctoise 1162/63 (se ofvan 48).

6 [Keutgen ÅZ 158 fl', bestrider att det någonsin existerat en öfyergångsform

med mästare utanför handtverkarnas krets, och upptar för att bevisa detta bl. a. upp-

gifterna för Basel (ofvan 66 f), Strassburg (ofvan 52) och Trier (ofvan 58) till be-

handling. Den här ofvan i texten omtalade föreskriften för Strassburg 1263 — att

mästarna måste kunna handtverket — anser han som en gammal föreskrift och för-

söker äfven förklara bort bestämmelsen i Strassburgs första stadslag (art. 6), att till

alla officia publica skola utses personer cle familia ecclesie. Dettmering (35) har

också framdragit ett exempel från samma stad 1237 på att körsnärernas mästare var
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burg skall sålunda 1263 borggrefven endast insätta mästare, hvilka

kunna handtverket. 1 Sedan var ej steget långt till att ämbetet erhöll

rätt att själf välja till mästare den det ville ha. Exempel härpå äger

man bland annat från Regensburg (1244) 2 och från Basel (1260,

1264/69 och 1268). Någon likformig utveckling har man naturligen ej

att tänka sig. I Köln gjorde ämbetena 1258 anspråk på att själfva få

välja sina mästare som en då sedan länge häfdvunnen rätt, men till

mästare togos då ännu utom ämbetena stående inflytelserika borgare. 3

Yid stadsförvaltningens och ämbetenas allt starkare demokratisering

öfvergingo den af stadsstyrelsen insatte mästarens befogenheter till ett

litet antal — vanligen två eller fyra — valde mästare inom hvarje

yrke. 4 Det blir härigenom själfva ämbetet som inom sig bildade en

domstol, hvilken ägde full laglig befogenhet att döma öfver allehanda

slags yrkestvister, visserligen under ständig kontroll af stadens råd och

med erkännande af rådets rätt att upphäfva eller ändra ämbetsrättens

domar, ja, att stryka ett streck öfver alla ämbetets rättigheter, om

dessa gingo i strid med stadens intressen. Härvid kommo dessa sär-

skildt valde magistri operis, verkmästare, att uppfattas i främsta

rummet såsom ämbetets förtroendemän. 5 Här är man snart inne på

den senare medeltidens ämbetsorganisation, där alla ämbetets fullt be-

rättigade medlemmar kallas mästare och där ämbetets dömande myn-

dighet utöfvas af åldermän och bisittare.

Den jurisdiktion, som sålunda utöfvades af mästaren, var af rätt

växlande omfattning. Den sträckte sig endast till det som rörde handt-

verket, men gränsen härför var ofta svår att uppdraga, och missbruk

körsnär. Det förefaller emellertid som om exempelvis livad som ofvan 67 n. 1

meddelats om magister pamficum i Basel vore oförenligt med« en handtverkares

ställning.]

1 Urkund tr. hos Keutgen 108 (art. 3).

2 Urkund tr. hos Eberstadt 237.

3 Ofvan 45.

4 1" Speier omnämnas 1278 än två än fyra magistri operis, i Berlin hafva ba-

garna 1272 tvenne magistri och i Schweidnitz utsagos 1293 2 eller 4 de värdigaste

till mästare i hvarje yrke (Stieda 110, 125).

5 Så gaf rådet i Bremen 1273 åt ämbetena »egna domstolar» (eghene gerichtejl

V. Böiimert Beiträge zur Geschichte des Zunftwesens (Preisschriften d. Jablonow-

skischen Gesellschaft IX; Lpz. 1862) 6.
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torde ofta ha förekommit. 1 Ursprungligen var det endast ringare för-

seelser som här afdömdes, medan alla allvarligare mål gingo till sta-

dens högre rätt. I Perleberg dömdes sålunda 1239, för att taga ett

exempel, skomakaren af sin mästare, endast om straffet ej öfversteg

10 solidi. 2 Med tiden utvidgades emellertid omfånget för den juris-

diktion som utöfvades särskildt för hvarje ämbete.

Den mängd af småaktigt och i detalj utförda bestämmelser om ar-

betets utförande och varans beskaffenhet, som utmärker industrilag-

stiftningen under medeltiden, är ägnad att väcka en viss förvåning.

Man kan svårligen undgå att komma till den slutsatsen, att affärs-

moralen under medeltiden ännu stod synnerligen lågt. Af de ständigt

och jämt återkommande bedrägeribestämmelserna kan man se, att for-

merna för de vanligaste förfalskningsförsöken voro mycket enkla, grofva

och klumpiga. Man använde falska vikter och falska mätstänger, lade

stenar i hö och ullsäckar, sand i mjöl etc. 3 Då man numera sällan

har att befara dylika gröfre bedrägerier, så har man därför sannolikt

att tacka den stränghet som under medeltiden utvecklades för att

straffa och utrota alla förseelser i denna riktning.

Dessa stadganden för näringarnas öfvervakande ingrepo på alla

områden af handtverkarnas verksamhet. De äro visserligen under den

äldsta tiden hvarken så talrika eller så utförda som senare, men visa

dock från början de för det medeltida skråväsendet utmärkande dragen.

De afse sålunda såväl att trygga den stora allmänhetens rätt att så-

vidt möjligt utan mellanhänder inköpa behöfliga råvaror och att få

goda varor till rättvist pris som att gifva handtverkarna inom hvarje

yrke lika möjligheter till arbetsförtjänst. Framför allt ligger det sta-

dens myndigheter om hjärtat att på ett betryggande sätt ordna lifs-

medelsindustrien. Det är i första rummet bagarna och slaktarna som

dessa den äldsta hälsopolitiens bestämmelser gå ut öfver. * Bagarnas

1 I Strassburg måste man 1263 särskildt inskärpa att mästarna ej fingo döma

öfver annat än hvad som rörde handtverket (Keutgen 108, art. 3).

2 Skrå tr. hos Eberstadt 233.

3 Ashley IF 73; [jfr Keutgen ÄZ 243 f ]

4 [Levasseue I2 342 fäster uppmärksamheten på att förhållandet var detsamma

under antiken.]

7
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arbete öfvervakas genom en regelbundet återkommande bröclskåd-

ning, hvilken kunde vara mycket allvarlig. Tidigt förbjudes förköp,

framför allt i konsumenternas intresse. 1 Stadsinvånarna skola äga till-

fälle att utan konkurrens från yrkesmännens sida fylla sitt behof af

säd, kött m. m. Alla mellanhänder skola såvidt möjligt undvikas. Prisen

få ej skrufvas upp genom stora inköp i förväg. 2 Tvärtom fastställas tid

efter annan tvångspris för en del varor, särskildt bröd. För väfnader

bestämmas längd och bredd, och skadliga färger, dåligt material o. s. v.

förbjudas strängt 3
.

Det var stadsmyndigheten som ägde att utfärda dessa stadganden

och att öfvervaka att de tillämpades. I öfverensstämmelse härmed be-

tonas ock ämbetenas offentliga karaktär och deras skyldigheter mot

det allmänna. 4 Ämbetenas skrån utfärdas sålunda af stadsherren eller

af rådet i de städer, där den politiska makten öfvergått till detta. I

Köln utfärdas väfvarskrået 1149 af fogde, grefve m. fl. representanter

för de kommuner som bildade staden Köln. Sedan utöfvades den ge-

mensamma myndigheten på detta område af Richerzeche (rigirzegcheidé)

tills omkring 1200, då ett råd bildades för hela Köln, hvilket då äfven

öfvertog denna befogenhet. Själfva uppsikten öfver handtverkarna kom

emellertid att till största delen utöfvas af handtverksämbetena genom

deras förtroendemän, liksom i allmänhet näringsrättens utbildning till

största delen bestämdes af den praxis som utbildades inom ämbetena.

Dock anfäktades härigenom ej stadens rätt, ehuruväl dess faktiska inne-

börd blef rätt skiftande i olika städer. I Berlin bevarade sålunda rådet

ständigt den bestämmande makten, och rådsherrar deltogo ännu 1272

i de två gånger i veckan förekommande brödskådningarna. 5 Enligt

Augsburgs stadslag af 1276 skulle borggrefven deltaga i brödskåd-

ningen. Där hade bagarna 1276 redan rätt att fatta bindande beslut

om arbetets ordnande, dock så att de måste inhämta borggrefvens

1 Eedan i fiskhandlarskrået i Worais 1106/07 (ofvan 41). Jfr äfven Keutgen
122 (art. 39).

2 Stieda 92 f.

3 Stieda 95.

4 Stieda 88 f. Jfr skinnarskrået i Basel 1226 (ofvan 63, [Keutgen 366]).

5 Stieda Gewerhegericht 13 framhåller att handtverkarna i Berlin först sent

förvärfva en större själfständighet gentemot rådet.
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och borgerskapets samtycke. 1 I Köln klagas redan 1258 öfver att

ämbetena missbrukat sin rätt att fastställa priserna. 2

De straff som pålades handtverkarna utgjordes för mindre för-

seelser af böter, som äfven enligt de tidigaste stadslagarna utgingo i

penningar. 3 Vanligen delades bötesbeloppet mellan flera myndigheter,

men härvid gjorde sig de mest olika grundsatser gällande i olika stä-

der och till och med för olika yrken i samma stad.* Oftast förekom

en tredelning af böterna, hvarvid andelar tillföllo staden, domaren och

ämbetet. Men utom böter förekommo äfven kroppsliga straff. Den skyl-

dige kunde straffas till »hud och hår» 5
, kunde få ena handen afhuggen 6

eller utsättas för hvad som kallades »schuphen»^ d. v. s. att från ett

sviktbräde slungas ut i en ej alltid så synnerligen ren vattensamling. 7

Han kunde äfven förvisas från staden eller — hvilket var det strän-

gaste straffet, då det innebar en förlust af handtverkarens hela sociala

ställning — med eller utan sådan förvisning utstötas ur ämbetet. Det

förra förekommer mera sällan 8
, det senare är däremot tämligen vanligt.

Ursprungligen var det stadsmyndigheten som ägde bestämma om någon

skulle mista sin ämbetsrätt, men denna makt öfvergick snart till äm-

betet. Förvisningen kunde vara för alltid eller öfvergående. Slutligen

är att nämna att dålig eller förfalskad vara kunde beslagtagas för att

förstöras eller öfverlämnas åt domaren, ämbetet eller de fattiga. 9

I likhet med stadens öfriga invånare voro handtverkarna under-

kastade stadens beskattningsrätt. Då ingen likformighet i detta hän-

seende eftersträfvades, ser man här de mest skiftande bestämmelser

1 Stieda 111.

2 Urk. tr. hos Keutgen 168; jfr Stieda 96.

3 Augsburg 1104/56, Soest 1120 (Stieda 106).

4 Jfr redogörelsen för Basel ofvan 63 f., 68 f.. Stieda 106 f. ger åtskilliga exem-

pel — En tudelning af böterna mellan staden och ämbetet gällde för ylleväfvarna i

Berlin (1295).

5 I Augsburg 1104/56 (ofvan 40).

e T Iglau 1250 (Stieda 106 f.). Handen kunde dock räddas med böter.

7 Bagarna i Augsburg (1276) och slaktarna i Freiburg i B. (1275). Stieda a. st.

8 Slaktarna i Hagenau 1164 (ofvan 50) och — dock endast för en månad —
slaktarna i Augsburg 1276.

9 Exempel hos Stieda 107.
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gälla. Sedan gammalt hade de ock att betala för saluplatser och bodar,

som upplätos åt dem af stadsherren. 1

Hvilken betydelse ämbetena kunna ha ägt för stadens militära

organisation, är ej fullt utredt. Man torde ej ha rätt att, som stundom

skett 2
, i behofvet af en militärisk organisation se en af de viktigaste

förutsättningarna för deras uppkomst. Å andra sidan är det dock

uppenbart, att de tidigt fingo betydelse äfven som led i stadens för-

svarsväsen. Därpå tyda många bestämmelser äfven från den äldre

tiden. 3 I Basel talas sålunda om ämbetsbanéret, under hvilket alla

ämbetsbröderna äro skyldiga att ställa sig.

Handtverkarna sammanslöto och grupperade sig i ämbeten på ett

ofta rätt godtyckligt sätt. Antalet spelade härvid tydligen en mycket

viktig roll. Annorlunda kan man ej förstå att i Regensburg 1244 handt-

verkare tillhörande så olikartade yrken som karduansmakare, timmer-

män och snickare bildade ett ämbete* medan däremot i Berlin 1284

skomakare och skoflickare voro skilda i två själfständiga ämbeten. 5

Den tekniska utbildningen var tydligen af underordnad betydelse i

jämförelse med de praktiska syften som man ville uppnå genom sam-

manslutningen. 6

Det var under den äldsta tiden en naturlig sak, att det stod alla

stadens handtverkare som utöfvade ett visst yrke fritt att ingå i det

därtill hörande ämbetet. Det är sällsynta undantagsfall, när fiskhand-

larna i Worms 1106/1107 och skomakarna i Wiirzburg 1169 begränsas

till ett visst antal, de förra med ärftlig rätt att drifva sitt näringsfång.

Då tvärtom alla utan svårighet upptagas i ämbetet, till och med de

som ej utöfva yrket, så finnes ingen anledning att bestämma om någon

1 Så i Bremen ännu 1246 (urk. tr. hos Keutgen 173). Jfr härom Bietschel

133 f.; Below Stadtgemeinde 51 n. 153; Pirenne i Rev. Hist. LVII 90 ff. —
Dessa impedimenta aflöstes småningom och utplånades liksom andra spår från den

agrariska tiden.

2 Så delvis af Gotheust.
3 Stieda 52, 77 f.

4 Deras skrå tryckt hos Eberstadt 237. Andra exempel hos Askley II2 161 ff.

5 Stieda 120. Denna åtskillnad mellan skomakare och skoflickare blir för öfrigt

mycket vanlig.

G [Phjlippi 116, 120 vill förklara det därmed, att icke produktionen utan för-

säljningen var det karaktäristiska för ämbetsmedlemmarna
;
jfr nedan 153 n. 1.]
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rätt att upptaga eller förkasta dem som söka inträde. Åtskilliga ut-

sagor i olika skrån visa att äfven kvinnor upptogos som fullt be-

rättigade medlemmar \ om det ock i många fall — ej i alla — endast

torde vara fråga om änkor, hvilka efter männens död fortsätta handt-

verket.

Huru föga afstängda korporationer ämbetena ursprungligen voro,

visas äfven däraf, att det ej var ovanligt att en person tillhörde två

ämbeten. På detta bar man flera exempel. I Basel tillätes det uttryck-

ligen för trädgårdsmästare och väfvare, och i Gersdorf talas det 1277

om cunctarum artium executores, hvarmed tydligen menas sådana,

som samtidigt utöfva flera yrken. 2 Åtminstone under senare tid fordrade

dock ämbetet sin man helt och odeladt — i full öfverensstämmelse med

den allmänna medeltida uppfattningen. 3 En inskränkning i den obe-

gränsade rätten till inträde skedde emellertid snart genom ämbetenas

berättigade fordran, att den som vunne inträde skulle gjort sig känd

för en god vandel. En sådan pröfning stadgas för bagarna i Basel

1256. Tre gånger skall brödmästaren, som var en utom ämbetet stå-

ende offentlig tjänsteman, fråga ämbetet, om det är någon anmärkning

att göra mot den inträdessökande — en bestämmelse som under senare

tid ofta återkommer. Ådagaläggandet af en viss yrkesskicklighet såsom

villkor för upptagande i ämbetet är något som tillhör ett senare skede.*

En antydan härtill finnes dock för bagarna i Berlin 1272, men stad-

gandet där står helt enstaka. 5 Då inträde i ämbetet på det närmaste

sammanhänger med rätten att utöfva yrket och fritt torgföra sina varor

— en rätt som stundom kallades innung 6 — så gjorde stadsstyrelsen

anspråk på att ytterst få afgöra hvarje enskildt fall och häfdade äfven

under den äldsta tiden denna sin befogenhet. Med ämbetenas stigande

1 Kvinnliga medlemmar omnämnas hos skinnarna i Basel 1 226 (art. 8 ;
[Keutgen

367]) och väfvarna därstädes 1271 [a. a. 371] samt bland garfvarna i Eotenburg.

I Eotenburg var det kvinnorna särskildt förbjudet att sälja fisk — en bestämmelse

som väckt stor undran. Stieda 116 f.

2 Stieda 117 f.; jfr urk. tr. hos Fagnie/, I 232, 233, 280, 281.

3 Gierke I 227 anser med stöd af de anförda bestämmelserna från Basel, att

man aldrig kunde äga full personlig rätt i mer än ett ämbete.

4 I Paris, där utvecklingen gått raskare, var på 1200-talet en dylik pröfning ej

ovanlig (Lespinasse ss. C1X f.).

5 Stieda 113.

6 Regel II 429. I Hameln kallas handtverkarnas ämbetsrätt innigge (stadsrätt

art, 3, tr. hos Keutgen 174). [Se vidare nedan 151 f.]
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själfstyrelse och makt tillvälla dessa sig emellertid äfven rätten att fritt

bestämma, om en yrkesman skall upptagas eller ej. En sådan rätt till-

erkännes kanngjutarna i Köln 1 och under en senare tid ingår den

som en nödvändig beståndsdel i ämbetenas maktställning.

Det är svårt att fastställa, i hvilken grad inträdet i ämbetet var

bundet vid innehafvandet af burskap i staden. I Berlin stadgas 1288

burskap som villkor för inträde i skräddarämbetet. 2 Detta torde

emellertid hafva varit regeln äfven annorstädes, och säkert är att så

mer och mer blef förhållandet. 3

Vid inträdet i ett ämbete hade handtverkaren nästan alltid att

erlägga en afgift, vanligen i penningar, men ofta därjämte i vax till

kyrkljus. Inträdesafgiften var af ett högst växlande belopp 4
, be-

roende på förmögenhetsförhållandena inom de olika yrkena. För dess

användande voro ock mycket olika regler gällande. I Tyskland delades

den vanligen i flera delar, som i olika proportion kunde utgå till stads-

herren eller någon hans ställföreträdare, staden 5
, den af stadsherren

insatte mästaren, ämbetet 6 och någon tjänsteman inom ämbetet. 7

I Frankrike synes det vanliga förhållandet varit att en stor del af

inträdesafgiften uppbars af stadsherren; i Paris måste inträdet i ett

stort antal ämbeten köpas af konungen eller den åt hvilken han för-

länat rätten att uppbära afgiften. 8

En genomgående regel, som tidigt och nästan öfver allt kommer

till uttryck, är att söner och mågar till förutvarande ämbetsbröder åt-

njuta betydande lättnad vid inträde. De som »ärfde ämbetet»

1 Hegee II 352.

2 [Stieda 84.]
3 Ashxey II2 75 f.

4 Stieda 114 n. 10.

5 Så i Berlin, där staden och ämbetet erhöllo hälften hvardera (skoflickare och

ylleväfvare).

0 Hos skinnarna i Basel (1226) gick möjligen hela beloppet till ämbetets kyrk-

liga verksamhet (ofvan 64). Äfven hos byggnadsarbetarna och slaktarna (1248) upp-

bäres det helt af ämbetet, som dock hos dem får använda en del till ämbetets världs-

liga uppgifter (art. 3; [tr. hos Ketjtgen 367 f.])

7 Hos bagarna i Basel (1256) tillfaller en ringa del pedellen, hos skräddarna

(1260) går en del dessutom till skaffarna (ofvan 68, 69). Stieda 115 anser att det

förra gäller stadspedellen — han anför äfven ett exempel från slaktarna i Halle

på ett sådant förhållande — men i Basel är det otvifvelaktigt fråga om ämbetets

pedell.

8 Lespixasse ss. XCVII, CXVI f.; [Levasseur I2 281 ff.].



LÄRLINGAR 103

behöfde endast betala hälften eller ännu mindre utaf hvad som ut-

kräfdes af andra. Hos det till antalet begränsade fiskhandlarämbetet

i Worms ärfdes ämbetet, utan att någon afgift omtalas. Annars torde

ej i allmänhet under den äldsta tiden genom denna arfvingarnas för-

månsrätt något men tillfogats andra. 1 Bestämmelsen stod i allt för

nära överensstämmelse med det medeltida uppfattningssättet för att

väcka ovilja. Dock finnas ej få ämbeten, för hvilka — såsom fallet är

med murarna 1248 och 1271 samt bagarna 1256 i Basel — några

dylika undantagsstadganden ej göras.

Inom ämbetet finnes ingen starkare arbetsfördelning genomförd.

Lärlingar funnos väl, och bestämmelser om dem förekommo till ett

ej ringa antal. I Basel måste man lagstifta mot att en handtverkare

lockade till sig en annans lärling. 1 Augsburg föreskref man 1276 att

handtverkaren hade rätt att tukta sin lärpojke (lerenchint), om ock

ej med väpnad hand. 2 Lärlingarna synas ha bundits genom formliga

öfverenskommelser att tjäna en viss tid. 3 Några större svårigheter

mötte det ej för dem att efter slutad lärotid som själfständiga med-

lemmar inträda i ämbetet. Något gesällstånd fanns ännu ej i Tysk-

land, men väl hade det börjat bilda sig ett sådant i Frankrike. Ordet

gesäll var, när det användes, liktydigt med fullmyndig medlem i äm-

betet. * Senare, men först som resultat af en lång utveckling, kom man

att kalla hvar och en, som själfständigt utöfvade handtverket, för mästare,

magister. 5 Första gången man ser magister förekomma i denna an-

vändning är i Miinchen 1290, då om skomakarna stadgas, att ingen

må tillåtas sälja skodon på torget som ej upptagits i mästarnas gemen-

skap. 6 Efter hand blef som bekant denna betydelse af ordet mästare

den allena rådande. Detta sammanhänger naturligen med att ämbetena

själfva öfvertaga kontrollen och uppsikten öfver arbetet.

1 Stieda 116.

2 Stieda 122.

3 Kontrakt (pactioj omtalas 1248 i skråna för byggnadsarbetare och slaktare i

Basel (art. 2; [Keutgen 367]). Livré des Métiers bestämmer noga lärotiden inom

flertalet yrken. Den varierar mellan 2 och 12 år (Lespinasse s. CII).

4 I murarskrået i Basel 1271 användes orden zunfgiselle (art. 5) och zunfgnoz

(art. 6). I trädgårdsmästarskrået brukas i ungefär samma betydelse (art. 5) rehte ginoz.

[Keutgen 371, 370.] Medlemmarna i ämbetet kallades i Bremen faraull, officmti

(skomakarna) eller servi (garfvarna). Matjrer II 324.

5 [Om Paris se dock ofvan 80.]

6 Stieda 86 n. 9, 125.
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Om ämbetenas inre lif och handtverkarnas förhållanden till hvar-

andra och till ämbetet äga vi endast få och ytterst torftiga uppgifter.

Ått de kyrkliga intressena spelade en mycket betydande roll har redan

förut framhållits. Äfven den sällskapliga sidan måste hafva varit af

stor och ingripande vikt i handtverkarnas lif. Ofta förekomma antyd-

ningar om dryckeslag, och särskildt i Frankrike synes den seden tidigt

ha utbildat sig att den nyinträdande skulle anordna ett dryckesgille

och en måltid för bröderna i ämbetet. 1 Om ämbetenas regelbundna

sammankomster äger man föga kunskap. De voro tydligen länge före-

mål för stor misstro från stadsstyrelsens och furstarnas sida, tolerera-

des ogärna och öfvervakades noga. På dessa sammankomster öfver-

lades om handtverkets angelägenheter och skipades rätt i det omfång

som ämbetets gällande skrå och häfdvunnen sed tilläto. De försiggå

ofta på kyrkogården eller i kyrkan, hvilken som bekant under medel-

tiden äfven fick tjäna världsliga syften. Härigenom erhöllo de ock en

mindre hemlig karaktär. Ofta stadgas att en eller flera af rådets med-

lemmar skulle närvara; så var t. ex. fallet i Schweidnitz 1293. 2 I Frei-

burg i. B. skulle enligt stadsrätten af 1293 både borgmästaren och

scultetus närvara. 2 I Hameln skulle o. 1240 scultetus leda såväl slak-

tarnas som väfvarnas »samtal» eller »sprake». 3 Det sedermera van-

liga namnet i städer med sachsisk rätt var morgensprake.* I Soest

tillåtas ämbetena 1259 som en särskild nåd att få sammanträda och

öfverlägga om allmänna angelägenheter, och rådet lofvar att ej vidare

anse sådant straffbart. Funno de något att föreslå rådet, som kunde

vara staden till gagn, skulle de göra detta genom tvenne därtill ut-

sedda representanter. 5 Detta var tydligen ett försök att komma till

rätta med de nya anspråk som restes af det redan mäktiga handt-

verksståndet.

1 [Jfr ofvan 77 n. 2.]

2 Stieda 127.
3 »Colloquia quse vocantur sprake» (handling tr. hos Keutgen 174, art. 4).

4 C. Wehrmann Die älteren Lubecläschen Zunftrollen2 (Liib. 1872) 70 ff.

6 Stieda 80.



Femte kapitlet.

Det ekonomiska läget i Europa omkring 1300.

Eluropa bestod, i stort sedt, under den senare medeltiden, sedan ge-

nom korstågen den byzantinska handeln förlorat sin själfständighet och en

stor del af sin gamla betydelse, af tre skilda handelsområden, hvart och

ett med sina särdrag och egenartade uppgifter. 1 De kristna medelhafs-

länderna bildade ett område, inom hvilket Italiens, Provence' s och

Kataloniens städer förvärfvat sig ledarställningen. Handeln på Levanten

stod ännu omkring 1300 på sin höjdpunkt och tillförde Venedig och

andra däri deltagande städer rikedomar och makt. Redan efter Galli-

polis intagande af turkarne 1357 började visserligen Levanthandeln att

gå tillbaka, men igenom hela medeltiden var Italien att anse som det

land där kulturen, handeln och industrien nått högst. Stad vid stad

uppväxte och deltog i den ekonomiska täflingsstriden. Där utbildades

en handelsrätt, som blifvit af grundläggande betydelse för den senare

utvecklingen på detta fält. Och det är förnämligast där, som den konst-

industriella tekniken utbildas till den höga ståndpunkt hvarom senare

renässanstidens arbeten bära ett vackert vittnesbörd. De ämbeten, hvari

handtverkarna och deras ståndsbröder sedan slutet af 1100-talet börjat

sammansluta sig öfverallt i medelhafsstäderna, få där tidigt en stor

politisk betydelse. Handtverkarna tillkämpade sig genom dem med-

delaktighet i stadsstyrelsen. Härigenom förryckes emellertid i hög grad

ämbetets uppgift att framför allt företräda yrkets ekonomiska intressen.

Den politiska synpunkten blir öfverallt i hög grad förhärskande. Tidigt

framträda förbund mellan mer eller mindre organiserade grupper af

näringsidkare i syfte att åt deras klass förvärfva delaktighet i stadens

1 K. Mayr Lehrbueh der Handelsgeschichte auf Grundlage der Social- und

Wirtschaftsgeschichte2 (Wien 1901) 58 fl".
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styrelse. 1 Härvid gå de större köpmännen i spetsen, men draga efter

hand med sig de mera betydande handtverkslagen. Denna rörelse leder

mångenstädes till adelns fullständiga uteslutande från ledningen och

till en hela borgerskapet omfattande, rent politisk organisation i skrå-

mässigt bildade ämbeten.2 Detta var särskildt fallet i Florens, där efter

1293 den politiska makten i staden tillhörde ett litet antal, först 21,

efter 1349 endast 14, ämbeten. Dessa voro mera politiskt-militära orga-

nisationer än en representation för det industriella lifvet i staden. I

den ram som sålunda gafs inpressades de olika handtverksföreningarna.

De förlorade visserligen ej all själfständighet, men deras utveckling

leddes in på andra banor än fallet var i Tyskland. Ämbetena kallas

vanligen artes (it. arte). I Rom och Ravenna brukas i dess ställe oftast

scholce, ett namn, som där har gammal häfd. Föreståndarna för äm-

betena kallas consules, hvilken benämning jämte en stor del af den

gällande ämbetsorganisationen är hämtad från den äldre stadsförfatt-

ningen. 3

Liknande betydelse som Medelhafvet ägde för södra Europa hade

Nordsjön och Östersjön för länderna i norr. Här förvärfvade sig de

nordtyska städerna en förhärskande ställning, motsvarande den som

tillkom de italienska städerna, särskildt Venedig, Genua och Florens,

i södern.

Någon direkt handelsförbindelse mellan dessa bägge områden ägde

ej rum, utan samfärdseln mellan dem förmedlades af de mellanliggande

länderna, hvilka kunna sägas bilda det mellaneuropeiska handels-

området. Hit äro att räkna södra Tyskland, norra Frankrike — det

var först efter medeltidens slut som någon större gemensamhet i han-

delspolitiskt hänseende mellan södra och norra Frankrike kom till

stånd — och Nederländerna, framför allt Flandern.

1 Sådana sammanslutningar omtalas i Florens 1193 (Hegel Städtevfass. v. It.

II 269 n. 2; A. Doken EntwicTclung und Organisation der Florentiner Ziinfte im
13. und 14. Jahrhundert, i Schmollers Forschungen XV: 3, Lpz. 1897, s. 8) och i

Milano 1198, då handtverkarna (bagare, slaktare m. fl.) där bilda en gemensam korpora-

tion, credenza di St. Ambrosio (Hegel Städtevfass. v. It. II 267).
2 Hegel Städtevfass. v. It. II 267, 269.
3 Goldschmidt I 158 ff. — Hegel Städtevfass. v. It. II 266 förklarar att egent-

ligt skråtvång var okändt i Italien ännu i slutet af 1100-talet, då ämbetena nådde
fram till politisk betydenhet. Härmed synes han dock endast mena att ämbetena stodo

öppna för alla, främlingar och borgare, som önskade vinna inträde.
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En liflig samfärdsel ägde rum öfver Alpernas pass mellan Italiens

och södra Tysklands städer. Medelpunkten för denna handel voro de

stora sydtyska städerna, Wien längst i öster, Augsburg och Regensburg

— som dock redan på 1200-talet börjat undanträngas från ledningen

af handeln utmed Donau af Ulm — Basel, Frankfurt a. M., Niirnberg,

Mainz och Strassburg, som förmedlade handelsförbindelsen med de

franska marknaderna. 1

I ännu högre grad än dessa städer kommo emellertid de stora

handelsorterna mellan Seine och Maas att utgöra den mest betydande

hufvudmarknaden för Europa, dit produkter från alla dess skilda trakter

fördes och där ett storartadt varuutbyte försiggick. Under 1100- och

1200-talet koncentrerades detta varuutbyte framför allt till de stora

årsmarknaderna, de s. k. mässorna, i Champagne och Brie. På 1300-

talet trängdes dessa dock tillbaka af de flandriska städerna, hvilka redan

tidigare utvecklat sig till stadigvarande fria marknadsplatser. Särskildt

Briigge kom att utgöra ett slags internationell frihamn för hela Europa.

Äfven en liflig industri uppblomstrade där; framför allt nådde det textila

arbetet en hög ståndpunkt, men äfven på andra områden förefanns en

själfständig industriell verksamhet.

Handtverket vann ett storartadt uppsving och specialiserades i en

oerhörd mängd yrken. Så beräknades yrkenas antal i Frankfurt a. M.

1387 ha varit 148 och 1440 ända till 191 2 samt i Worms på 1400-talet

åtminstone 137. 3 Handtverksämbetenas antal är emellertid betydligt

lägre. 4 I en mängd städer, såsom Basel, Speier, Worms m. fl., gick

utvecklingen i riktning att göra ämbetena till först och sist organ för

1 [Härom A. Schulte Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs

zwischen Westdeutschland und Itcdien mit Ausschluss von Venedig (I—II, Lpz. 1900),

särskildt I 602 ff. Som hufvudorter för samfärdseln med Italien betraktar han Kon-

stanz, Augsburg, Niirnberg och den ganska obetydliga staden Kavensburg; Basel och

Strassburg anser han vara af föga och Mainz af nästan, ingen betydelse i detta afse-

ende. Jfr Below i Hist. Zeitschr. LXXXIX (1902) 231.]

2 Boos III2 62 (efter Buchek, Die Bevöllcerung von Frankfurt a. M. im XIV.

und XV. Jahrh.; Tiib. 1886).

3 Boos III2 59 fl. [I Paris var yrkenas antal under Ludvig den helige omkr.

120, men 300 under Filip den sköne (Levasseur I2 271
;
jfr äfven yrkesstatistiken från

1292, ss. 476 ff.)]

4 [Inama-Sternegg III: 2 ss. 505 ff. har sammanfört ett antal förteckningar

på ämbetena i olika städer under 1300- och 1400-talen. Högsta siffrorna, nämligen

50-51, förete Niirnberg (1363), Köln (1396) och Liibeck (1474); alla öfriga ha ett be-

tydligt mindre antal.]
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stadens förvaltning. Deras industriella betydelse träder därunder i

bakgrunden. Rådet får ett intresse af att nedpressa antalet för att

förenkla förvaltningsmekanismen. I Worms leder detta därhän att antalet

efter hand sänkes till 22. 1 Äfven de rent politiska sträfvandena kommo

att verka splittrande på skråväsendet. Stigande rikedom och bildning

gifva handtverkarna äfven behof af ökadt politiskt inflytande och del-

aktighet i stadsstyrelsen. I flertalet städer uppstå ock långvariga och

häftiga konflikter mellan handtverkarna och det förut politiskt allena-

rådande stadspatriciatet. Utgången skiftar efter de lokala förutsätt-

ningarna. Oftast förvärfva sig emellertid handtverksämbetena rätt att

deltaga i valet af rådets medlemmar eller att på annat sätt få del-

aktighet i styrelsen. I Freiburg i Breisgau lyckas detta redan 1293 2
,

eljest är det framför allt 1300-talet som uppfylles af skråstridernas oro.

Det nordeuropeiska handelsområdet behärskades i ekono-

miskt hänseende af de städer, som ledde handeln på Östersjön och

Nordsjön. Till detta hörde hela det nyupptagna koloniallandet i öster,

där germaniseringsarbetet allt jämt gjorde stora framsteg.

Köln var den stad som i ålder och ekonomisk utveckling stod de

mellaneuropeiska städerna närmast. Denna stad hade ock gått i spetsen

för nya handelsvägars upptagande. Kölniska köpmän i London voro

de första tyskar som där sammanslöto sig till ömsesidigt skydd och

där ägde ett gilleshus. 3 I Köln ägde handtverksämbetena sedan 1396

ett ej obetydligt politiskt inflytande och deltogo i rådsvalen. 4

Den stad, som emellertid blef den mäktigaste och mest betydande,

var Liibeck. Grundlagd 1143 kom den redan tidigt att spela en viktig

roll och att genom sitt gynnsamma läge intaga en förmedlande ställning

mellan städerna vid Östersjön och Nordsjön. Genom den korta och

bekväma handelsleden till Hamburg, med hvilken stad redan 1241 ett

nära förbund ingåtts, och genom Steckenitzkanalen, som upptagits mellan

Elbe och Trave, stod Liibeck i god förbindelse med Nordsjön och det

1 Boos IIP 56.

2 Stieda 80.

3 [Inama-Sternegg III: 2 s. 285;] A. Bugge Studier over de norske byers

selvstyre og handel for Hanseaternes tid (Kria 1899) 189.
4 Hegel II 354 f.
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inre Tyskland. För dess internationella ställning var handeln afgörande.

Någon egentlig industristad blef Liibeck aldrig.

Betydande städer vid Nordsjön voro Hamburg, Bremen och Gro-

ningen, i det inre af landet — jämte Köln — Soest, Dortmund och

Miinster, Braunschweig, Magdeburg och Berlin.

Vid Östersjön intogo Stettin, Danzig och Puga jämte Liibeck den

främsta platsen. Visby, hvars stadssamhälle väl torde utgått från en

tysk marknadskoloni, men tillika som arftagare till Gotlands gamla

handel utvecklats under starkt gutniskt inflytande, nådde under förra

hälften af 1200-talet sin högsta maktutveckling. 1 Det gick sedan hastigt

tillbaka ej blott i förhållande till Liibeck utan äfven till Riga. — Äfven

Danzig var ett stadssamhälle som grundats af tyska gäster i ett icke

tyskt land. 2 I skydd af den borg, som hertigarne af Pommerellen där

sedan gammalt ägde, slogo sig lybska och andra tyska köpmän ned och

drefvo en liflig handel med det inre landet. Det samhälle, som där

uppstod, erhöll 1263 kommunala institutioner efter tyskt mönster. Sedan

borgen 1308 kommit under den tyska ordens välde, uppstodo omkring

denna tre tyska och en polsk kommun, hvilka stodo helt oberoende af

hvarandra. Det var först långt in på 1400-talet (1454) som den största

och mäktigaste af dessa, Rechtstadt, lyckades genomdrifva att alla dessa

samhällen förenades under dess gemensamma rätt och styrelse. Lybsk

rätt blef, trots det tidigare inflytandet från Liibeck, ej den härskande.

Rechtstadt erhöll vid tiden för freden i Kalisch (1343) staden Kulms

rätt, hvilken i sin ordning var hämtad från Magdeburg. Danzig var

under den senare medeltiden en högst betydande handelsstad. 3 Det

lyckades nedtrycka öfriga preussiska städer och göra sig till den egent-

liga stapelorten på sin sida af Östersjön. Inom hansaforbundet intog

det en synnerligen själfständig ställning och fullföljde en egen, ofta

mot Liibeck riktad handelspolitik. Särskildt med England underhölls

en mycket liflig förbindelse. Danzig gynnades där framför andra städer,

1 A. Bjöekander Till Visby stads äldsta historia. Ett kritiskt bidrag (Ups. 1898).

2 Th. Hirscii Danzigs Handels- und Gewerbsgeschichte unter der Herrschaft

des deutschen Ordens (Preisschr. d. Jablonowskischen Gesellschaft VI; Lpz. 1858) 5 ff.

3 G. Schanz Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters mit bcsonderer

Berucksichtigung des Zeitalters der beiden ersten Tudors Heinrich VII. und

Heinrich VIII. (Lpz. 1881) I 228 ff.
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och å andra sidan medgåfvos engelska köpmän som nedsatt sig i Danzig

större förmåner; i synnerhet var detta fallet under 1300-talet.

Kiga är en dotterstad till Visby. Kärnan i dess äldsta befolkning

bildas af tyskar från Visby, och dess äldsta rätt var hämtad från Got-

land. 1 Dess anläggning sättes till 1201, hvilket år äfven det Utländska

biskopssätet förlades dit. 2

De nordtyska städerna lyckades i hansaförbundet åstadkomma

en politisk organisation, som, huru ofullkomlig och bristfällig den än

var, dock verksamt bidrog att gifva dem en härskande ställning inom

Nordeuropas ekonomiska och politiska lif.
3 Detta samförstånd var

vunnet på utländsk botten. De tyska köpmän som besökte Gotland,

Novgorod, England eller Flandern gjorde gällande, att de stodo under

kejsarens och det romerska rikets skydd. De kallade sig sålunda

homines imperatoris och mercatores romani imperii eller blott commu-

nes mercatores. Gemensamheten i intressen och behofvet af enighet

ledde ock till sammanslutningar af tyska köpmän oberoende af att de

voro från olika städer, sammanslutningar som ofta fingo namnet hans or. 4

Ur en dylik gemensamhet i handeln på främmande länder, hvilken äfven

återverkade på förhållandena i hemorterna, där man kom till insikt om

behofvet af en sammanslutning, uppväxte under 1200-talet det förbund

mellan nordtyska städer som fick namnet hansan. Någon större direkt

inverkan på det industriella lifvet torde hansaförbundet visserligen ej

ägt, men de nära politiska förbindelser mellan skilda städer som här-

under uppstodo ledde ofta till gemensamma öfverenskommelser mellan

motsvarande ämbeten i dessa städer. 5

1 Hegel 1 233; Björkander 56; A. von Bulmerincq Der Ursprung der

Stadtverfassung Rigas (Lpz. 1894) 17 f.

2 BULMERINCQ 11.

3 D. Schäfer Hanse i Handwörterbuch d. Staatswiss. IV2 1115 ff.; [Inama-

Sternegg III: 2 ss. 284 ff., 289 ff.]

4 Om ordets etymologi se Gross I 125 ff.; Björkander 62 n. 1.

5 [Inama-Sternegg III: 2 ss. 64 ff]



Sjätte kapitlet.

Handtverksämbetenas yttre historia i de

baltiska städerna.

I de baltiska städerna framträda handtverksämbeten sent. Det

är först från 1300-talet som man erhåller någon närmare upplysning

om dem. Om handtverkarna tidigare ägt någon organisation, och

antydningar därtill saknas ej alldeles, så torde denna ej hunnit för-

värfva nödig fasthet för att den skulle kunnat utöfva större inflytande

inom stadens förvaltning.

När handtverkarna i clessa städer börja att på ett i stadens all-

männa lif mera ingripande sätt sammansluta sig i fasta yrkesföreningar,

så hade de i det inre Tysklands rikt utvecklade handtverksorganisa-

tioner förebilder, hvilka på dem, som naturligt var, kommo att i mångt

och mycket verka bestämmande. De syftemål, som man söker ernå, liksom

i det stora hela äfven de former som härför väljas, äro här som där

af samma art. Men det medeltida lifvet var allt för skiftande, och

dess samfundsdaningar stödde sig allt för mycket på de enskildes före-

tagsamhet för att ej lokala olikheter i hög grad skulle göra sig

gällande.

I norra Europa var det en stor social rörelse som kom att i be-

tydande mån påverka jämväl handtverkarnas sammanslutningar. Det

var den rörelse som tog sig uttryck i gilleväsendet, hvilket där

hade sitt ursprung och där nådde sin högsta utveckling och betydelse.

Att gillen sannolikt först bildats i England bland anglo-saxer eller

där boende danskar och i sig upptagit uttryck för kristna såväl som
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från heden tid ärfda rent nordiska uppfattningar, har förut blifvit

berördt. De äldsta gillena 1 äga drag, som rätt tydligt vittna om sam-

bandet med sådana gamla nordiska sedvanor som minnesdrickningen

vid dryckeslagen, fostbrödralaget, arfölet och den mera allmänt ger-

maniska hämndeplikten. Deras organisation är ej synnerligen utbildad,

dock synes den i ett par hänseenden ha blifvit af en epokgörande

betydelse. 2 Sannolikt torde sålunda vara att åldermannainstitu-

tionen och möjligen äfven beteckningen morgonspråk för de rättsligt

organiserade föreningarnas tingssammankomster hämtats från de en-

gelska gillena.

Ålderman användes under anglo-saxiska tiden som beteckning

för ämbetsförrättare i de engelska stadssamhällena. Ytterst torde

namnet vara hämtadt från hundaret, hvars ledare kallades ealdorman,

ett ord som i anglo-saxiskt språkbruk antagligen var en allmän be-

teckning för höfding. 3 Under dansk inverkan öfvergick formen ealdor-

man till ålderman.* Ordet finnes ej nämndt i samband med de anglo-

saxiska gillena, om hvilkas organisation vi veta föga, men redan tidigt

synes det användt såsom utmärkande gillets föreståndare.

Från England, som är det enda land där en så gammal ålder-

mannainstitution kan uppvisas 5
,
spreds institutionen till de länder som

stodo i närmare förbindelse därmed. Det äldsta danska gillet, det s. k.

hetslagh (löfteslag eller edslag) i Slesvig, hvilket omnämnes i samband

med konung Nils' död 1134, skall hafva ägt Knud Lavard (t 1131)

som sin ålderman (senior). 6 Äfven öfriga danska gillen och senare

norska stå under ledning af en ålderman. 7 I Slesvig och några andra

1 Det äldsta kända engelska gillet är det som stiftades i Abbotsbury i Dorset-

shire af Orey, hvilken skall hafva varit Knut den stores thegn och dött 1045. Hans

namn tyder på att han var en nordbo (Bugge 75 f. ; Hegel I 29).

2 Bugge 63 ff.

3 Gross I 78 f.
•

4 E. Gneist Englische Verfassungsgeschichte (Berlin 1882) 49. — När eorl

utträngde ealdorman som beteckning för grefvevärdigheten, kom detta senare ord

enligt Gneist att brukas för lägre ortstjänstemän. Jfr äfven W. Stubbs The Consti-

tutional History of England I 5 (Oxf. 1891) 169, 178.

5 Bugge 83 f.

6 M. Pappenheim Die altdänischen Schutzgilden. Ein Beitrag zur Bechts-

geschichte der germanischen Genossenschaft (Breslau 1885) 16 f., 214; Bugge 77;

H. Oueik Knud Lavards Liv og Gcerning (Kbhvn 1888) 181 ff.

7 Bugge 62, 82.
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danska städer förekommo därjämte seniorer som ledare af stadens

förvaltning. 1

o

Aldermannanamnet kom äfven till användning i ej få tyska och

nederländska städer, så i Stendal 1266 2
, Bremen 1305 3

,
Groningen 4 m. fl.

Äfven morgonspråk såsom utmärkande gillenas tingssamman-

träden synes ha först fått sin utbildning i England. 5 Redan i Cambridge-

gillets skrå, som är från 1000-talet, nämnes morgenspcece. 6 Möj-

ligen ha äfven stadsdomarens tingsmöten burit detta namn. 7 Seder-

mera vann denna benämning en ganska allmän spridning, man finner

sålunda morgonspråk omnämnda i Hamburg (för hansabrödernas sam-

manträden, före 1270), i Bremen (1300), Liibeck, Stendal (1285), Naum-

burg (1329), Magdeburg, Berlin (1284) och ända bort i Mährens och

Böhmens städer. 8 Sedermera var det framför allt handtverksämbeten

som för sina sammanträden upptogo benämningen morgonspråk.

Allt för vidt gående slutsatser kunna visserligen ej dragas af den

omständigheten, att dessa namn hämtats från England och vunnit sin

spridning genom gilleväsendet — äfven oafsedt att detta till följd af

otillräckligheten af det material som föreligger endast kan häfdas som

ytterst sannolikt, ej som fullt obestridligt. Dock torde man kunna

anse, att däri ligger ett yttre tecken, vittnande om den, som äfven af

andra omständigheter framgår, högst betydande inverkan som gillena

utöfvat på handtverksämbetena.

I Liibeck utvecklades tidigt en handtverksindustri, särskildt synas

handtverkarna varit talrika inom pälsverks- och metallindustrien, hvar-

emot väfnadskonsten ej nådde någon högre utveckling. 9 Tidigt måste

1 M. Mackeprang Dansk Kgbstadstyrelse fra Valdemar Sejr til Kristian IV
(Kbhvn 1900) 37 ff.

2 Hegel II 480 f.

3 Maurer II 375.

4 Hegel II 305.

5 Det äldsta gillet i St. Omer (från 1100-talet) hade sammankomster som kallades

potaciones (Gross I 291).

6 Hegel I 34; Bugge 93, 192 n. 2.

< Gross I 32 n. 6.

8 Matjrer II 382; Wehrmann 71 ff.

9 Wehrmann 6. [En lista på alla i urkunderna före 1384 omtalade yrkesmän

meddelar J. Höhler Die Anfänge des HandwerJcs in Liibeck, i Archiv far Kultur-

geschichte I (1903) 129 ff.]

8
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handtverkarna äfven ha sammanslutit sig i ämbeten, om ock få upp-

lysningar därom blifvit åt oss bevarade. I den liibska stadsrätten af

1240 stadgas, att bagarnas mästare, hvilka gifvit rådet sin ed att

öfvervaka arbetet, skola, om de befinnas skyldiga till att ha bakat

dåligt eller för lätt bröd, lida dubbelt straff mot andra bagare och

dessutom för ett år uteslutas från utöfvandet af sitt handtverk, om ej

till äfVentyrs rådet finner skäl att efterskänka detta senare straff. 1

Häraf ser man sålunda, att bagarna denna tid måste ägt ett ämbete,

i spetsen för hvilket stodo mästare, i likhet med hvad förhållandet var

i andra tyska städer. Antagligen funnos äfven andra handtverks-

ämbeten. Härpå tyder stadslagens stadgande att rådet kan gifva handt-

verkarna »morgonspråk», i hvilket fall de äro skyldiga att vid dessa

främja stadens nytta, men ej äga rätt att besluta något mot staden.

Brytes däremot, skola mästarna och de som närvarit straffas med böter,

hvarjämte mötesrätten då upphör. 2 Att rådet gaf handtverkarna mor-

gonspråk innebar tydligen redan då, liksom fallet var under den senare

tiden, att handtverkarna erhöllo tillstånd att bilda ett ämbete. Den

viktigaste befogenhet de därvid kommo i besittning af var rätten att

å ämbetets sammankomster utöfva en begränsad jurisdiktion öfver äm-

betets medlemmar och där förhandla om yrkets angelägenheter. Redan

1240 bör alltså i Liibeck en handtverksorganisation af ungefär samma

art som de sydtyska städernas varit känd och delvis införd, om ock

föga fast utvecklad och utan någon större själfständighet gent emot.

rådet.

Det är endast tillfälligtvis som någon kunskap om dessa äldsta

ämbeten blifvit bevarad. En urkund från 1282, hvari rådet i Rostock

på uppmaning af sköldmakarnas och sadelmakarnas ämbete därstädes

utfärdar ett intyg om god vandel för en gesäll från nämnda ämbete,

upplyser om att ifrågavarande gesäll förvägrats af ämbetet i Liibeck

att där blifva sin egen. I Liibeck fanns alltså 1282 ett motsvarande

ämbete, hvilket i detta fall ansågs ha förbrutit sig mot öflig sed.

Wismars stadsbok (1246—1272) upptager en kort förteckning öfver

bagarnas rättigheter i Liibeck, hvilka sålunda synas fått giltighet äfven

i Wismar. 3

1 Wehrmann 13.

2 Wehrmann 13, 72, 77.
3 Wehrmann 13 f., 19 f.
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Det äldsta skråprivilegium som finnes bevaradt är från 1330 och

är utfärdadt för pergamentsmakarna. För 1300-talet finnäs ytterligare

11 skråbref bevarade, däribland slaktarnas (1385) och skinnarnas

(buntmakarnas, 1386), samt från 1400-talet 26 skrån, bland dem sme-

dernas (1400), pälsmakarnas (före 1409), tunnbindarnas (1440) och

skomakarnas (1441). 1 Skråna kallas i Lubeck Bollen, emedan de

upptecknades på pergamentsblad som hoprullades. Uppenbarligen är

det rent yttre förhållanden, som framkalla ett behof af att få ämbetets

gällande stadgar nedskrifna och högtidligen stadfästade af rådet. En
krönika 2 berättar ock, att samtliga ämbeten vid de oroligheter som

rådde i Lubeck 1380 skulle ha begärt af rådet att få »b ref» ut-

färdade å sina häfdvunna rättigheter, men att rådet då skulle ha

afslagit denna begäran. För många äfven mycket betydande ämbeten

utfärdades skråbref ej förrän långt in på 1500-talet, för bagarna så-

lunda först 1547. 3

De rättsregler, som utbildats inom ämbetena och vunnit helgd

genom långvarig häfd, behöfde ej förrän under långt senare tid någon

uttrycklig bekräftelse af rådet för att få sin giltighet erkänd. Det var

sålunda först när någon särskild anledning förelåg, som ämbetena

gingo in till rådet med en uppteckning af de stadgan den, å hvilka de

önskade få dess stadfästelse. En sådan anledning gafs exempelvis, när

ett nytt ämbete bildades genom utbrytning från ett äldre. 4

Rådet i Lubeck ägde en oinskränkt och obestridd makt att till

stadens gagn ordna alla förhållanden som rörde industrien och handt-

verkarna. De försök som handtverkarna 1380 och 1384 gjorde att för-

värfVa sig oberoende och möjligen äfven politiskt inflytande misslyckades

fullständigt. Slaktarna, hvilka vid bägge tillfällena varit de ledande,

miste en stor del af sina rättigheter, deras antal nedsattes till 50, och de

intogo genom det nya skrået, som 1385 tilldelades dem, en långt mer

osjälfständig och bunden ställning än öfriga ämbeten. 5

Inga handtverkare kunde inväljas i rådet, och ämbetena utöfvade

intet direkt inflytande på rådsvalen. Dock saknade de ej alldeles po-

1 Wehemann 16.

2 Detmars krönika (Wehemann 21).

3 Tr. hos Wehemann 167.

4 Wehe.viann 18 f.

6 "Wehemann 41; skrået tryckt a. a. 259 ff.



116 DE VENDISKA STÄDERNA

litiskt inflytande. Innan rådet i Liibeck fattade mera viktiga och följd-

rika beslut, plägade det — och så skedde äfven i Hamburg och andra

nordtyska städer — sammankalla ämbetenas förtroendemän, inhämta

deras råd och söka vinna deras samtycke. 1

Handtverksämbetet bär i Liibeck namnet amt eller officium, då

däremot köpmännens korporationer vanligen kallades kollegier eller

kompanier. Ordet zunft, som i södra Tyskland var det vanliga,

var i Liibeck under medeltiden okändt. 2 Till ämbeten fördes ej blott

de egentliga handtverkarna utan äfven de mindre handlandena, såsom

klädeshandlare, krämare, hökare m. fl. Dock var deras ställning i

flera hänseenden afvikande från handtverkarnas. 3

De själfständiga yrkesutöfvarna kallades sulvesheren, först sent

kom i dess ställe mästarnamnet i bruk. De valde förtroendemännen,

som förestodo ämbetet, voro vanligen två eller fyra, de kallades tidigare

mästare (magistri), senare åldermän (olderman, olderlude).

De vendiska städerna stodo hvarandra nära ej endast i rent

politiskt hänseende. Äfven i industriella frågor, särskildt i hvad som

rörde arbetarklassernas behandling, plägade öfverenskommelser träffas

å gemensamma konferenser. Sålunda finnas en mängd gemensamma

bestämmelser utfärdade af Liibeck, Rostock, Wismar, Stralsund, Greifs-

wald och Stettin. 4 En i det hela likartad utveckling ägde ock rum

inom detta område. Ej sällan hämtade nybildade ämbeten i de ven-

diska städerna från Liibeck de där gällande skråbestämmelserna för

att intaga dem i sina skrån 5
.

1 Wehemånn 34, 36. En kortare tid (1403—1416) deltogo ämbetena äfven i

rådsvalen {a. a. 43). [Jfr till allt detta Höhler 146 ff., som söker göra troligt, att

handtverkarna från början haft större andel i stadsstyrelsen.] — Efter reformationen

var det framför allt de fyra stora ämbetena — bagarnas, smedernas, skräddarnas

och skomakarnas — hvilka som representanter för hela handtverksståndet hade rätt

att blifva tillsporda innan för staden viktiga frågor afgjordes (Wehrmann 45). Lik-

nande organisation infördes äfven i Stralsund (1564), Hannover, Dortmund och Frank-

furt a. O. (redan 1425!).
2 Om andra namn på handtverkskorporationer se Maurer II 362 ff.

3 Wehrmann 23 ff.

4 Se t. ex. Wehrmann 225. Från midten af 1500-talet ägde dylika konferenser

regelbundet rum hvart sjunde år {a. a. 20).
5 W. Stieda och C. Mettig Schragen der Gilden und Aemter der Stadt

Riga bis 1621 (Kiga 1896; i det följ. cit.: Stieda Schragen) 100.
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På samma sätt som Liibeck bland de vendiska städerna, vann

Danzig bland de preussiska en dominerande ställning. Det ägde

emellertid ej Liibecks oberoende och var dessutom splittradt i fristående

samhällen. Ehuru industrien äfven där vann én hög utveckling, kunde

dock ej organisationssträfvandet i motsvarande grad göra sig gällande.

Handtverksämbetena hade svårt att erhålla någon större betydelse, då

inom flera af hvarandra oberoende jurisdiktionsområden ett verksamt

skråtvång knappast kunde upprätthållas. Antagligen har man häri att

se orsaken till att i Danzig en mera fullständig ämbetsorganisation

först sent utbildade sig och att inom många yrken handtverkarna länge

saknade en skråmässig sammanslutning. Äldst synes slaktarnas ämbete

i Rechtstadt vara. Detta kan nämligen ledas tillbaka åtminstone till

1331. 1 I en ämbetsbok från 1378 finnas uppräknade 15 ämbeten jämte

deras åldermän, äfvenledes i Rechtstadt. Från 1400-talet finnas en

rad skråbref (Bollen) bevarade. 2

Handtverkarna voro utestängda från politiskt inflytande och öfver-

vakades strängt af stadsstyrelsen och ordens tjänstemän. 3 Handtverks-

upplopp förekommo 1410 och 1416, men hade ingen framgång. Äm-

betena förbjödos 1428 att föra sigill och att själfständigt utfärda intyg,

dock kunde dessa förbud ej länge upprätthållas. 4

På de preussiska hansestädernas »Tagefahrten» fattades äfven

beslut om gemensamma åtgärder beträffande handtverksämbetena. Så

skedde redan 1381 i Marienburg, då städerna öfverenskommo om att

morgonspråk endast skulle få hållas fyra gånger årligen och endast i

närvaro af två medlemmar af rådet och scultetus. 5

Riga och Re v al, Livlands och Estlands mest betydande städer,

stodo under sin tidigare utveckling i stark kulturell påverkan från

Gotland och Danmark. 6 Från Danmark öfverfördes gilletanken, och

den fick i dessa städer en stor betydelse. I de stora och inflytelserika

gillen, som här bildades, fanns äfven plats för handtverkarna. I samma

1 Hirsch 308.

2 Hirsch 297 ff.

3 Hirsch 293, 297.

4 Hirsch 294 f.

5 Hirsch 293.

6 Om de äldsta handtverksförhållandena i Dorpat, som jämväl tidigt utveck-

lades till en betydande handelsstad, vet man så godt som intet (Stieda Schragen 121).
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mån som gillena tillgodosågo deras behof af stöd och hjälp från jämn-

ställda ståndsbröder äfvensom deras kyrkliga och sällskapliga intressen,

så funno handtverkarna mindre anledning att sammansluta sig efter

yrkeslag. Antagligen voro ock i dessa gynnsamt belägna och hastigt

uppblomstrande städer förhållandena för handtverksyrkena under den

första tiden så gynnsamma, att inom dem någon starkare konkurrens

ej behöfde göra sig gällande och något skråtvång alltså ej kändes

nödvändigt.

Det heliga Korsets och den heliga Trefaldighets gille i

Riga lät 1252 uppteckna sitt skrå på tyska. 1 Detta är det äldsta gille

i Riga, hvars stadganden finnas bevarade. Dess skrå liksom i all-

mänhet de äldre gilleskråna i Riga och Reval är tydligen uppsatt

efter danska förebilder. Långt gående öfverensstämmelser ha till bevis

därom påvisats. 2

Dessa äldsta gillen, hvilka framför allt hade en kyrklig och säll-

skaplig prägel, upptogo i allmänhet köpmän, sjöfarare och handt-

verkare, andliga och lekmän, män och kvinnor, utan hänsyn till yrket. 3

Den iid kom emellertid, då olika intressen och allt mer skilda lefnads-

villkor äfven kräfde särskilda organisationer. Handtverkarna upprättade

åt sig 1352 ett gille — det s. k. lilla gillet— och två år senare

(1354) bildade äfven köpmännen en motsvarande korporation — det

s. k. stora gillet, hvilket stod öppet för såväl borgare som gäster. 4

Om bildandet af det lilla gillet och om de bestämmelser som
blefvo gällande för det känner man ej mycket. Ministers och Soests

åldermän synas därvid ha spelat en ledande roll, och det torde varit

i anslutning till det gillehus som ägdes eller ägts af köpmännen från

Soest som den nya sammanslutningen uppstod. 5 Om man härvid i

Riga kan hafva haft som förebild någon liknande sammanslutning i

1 Tr. hos Stieda Schragen 374 ff.

2 Stieda Schragen 89; Hegel I 126, 131, 239 ff.

3 Stieda Schragen 91. Stundom uteslutes en eller annan grupp af handt-
verkare. Sålunda fingo väfvare och badare ej intagas i det heliga korsets gille (a. a.

89, 378).
V

4 Stadgar tr. hos Stieda Schragen 365 f., 312 ff. [Bulmerincq Die Verfassung
der Stadt Riga im ersten Jahrhundert der Stadt (Lpz. 1898) 58 f. tror sig finna
en antydan om de inhemska och besökande köpmännens sammanslutning redan i en
urkund från 1250.]

5 Urk. hos Stieda Schragen 365 i, jfr 91.
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Soest, Miinster eller Dortmund, är osäkert. 1 Antagligen har man här

endast att tänka sig inhemska förutsättningar.

Ej långt därefter framträda äfven handtverkarna organiserade i

ämbeten. Ar 1360 ha sålunda guldsmederna fått sig ett skrå utfärdadt,

nästan ordagrant öfVerensstämmande med guldsmedsämbetets i Liibeck 2
,

1375 skomakare och tunnbindare, och före 1400 äro jämväl skrån utfärdade

för smeder, linnehandlare, bagare och skinnare. Huruvida ämbeten

tidigare förefunnits i Riga är svårt att med bestämdhet afgöra. An-

tagligen var så ej fallet, åtminstone ej i någon större utsträckning,

äfven om inom ett eller annat yrke en viss organisation kunnat vara in-

förd; särskildt kunde så ha skett inom yrken tillhörande lifsmedels-

industrien för utöfvande af nödig kontroll. Härpå tydde ännu en råds-

förordning af 1280 om garfVarnas och skomakarnas rätt. 3 Då denna

ej på något sätt antyder en korporativ författning för dessa yrkeslag,

har här sannolikt icke förefunnits något organiseradt ämbete.

I Re val var ämbetsorganisationen tidigare införd. Åtminstone

innehåller dess stadslag af 1248 eller 1284, i enlighet med sin liibska

förebild, en bestämmelse om att ämbetena skola äga rätt att hafva

morgonspråk, hvarjämte där talas om bagarnas mästare. 4 Och i

Hapsals stadslag af 1294 stadgas i allmänna ordalag, att ingen skall

få utöfva ett yrke, innan han upptagits i ämbetsbrödernas lag. Där

måste då alltid ha funnits ett väfvarämbete, ty väfvarna erhålla i stads-

lagen rätt att välja två mästare for yrkesuppsiktens handhafvande.

Skrån äro dock först långt senare utfärdade, så i Reval 1393 för guld-

smeder och 1394 för slaktare 5
.

1 Stieda Schragen 90 antar att så varit fallet. För uppgiften att likartade

gillen, omfattande hela handtverksståndet, vid denna tid skulle ha funnits i Soest,

Miinster och Dortmund, anför han Hegels framställning (Il 361 ff., 511 f., 394 f.).

Af hvad denne meddelar, framgår dock ej tydligt, att dylika allmänna handtverks-

gillen funnits i dessa städer redan 1352. Åtminstone var säkert så icke fallet i

Miinster, där en dylik sammanslutning — till det s. k. gemeinen gilde — ägde rum

först efter 1354 (före 1410). Se härom G. Sohui/te Die Verfassungsgeschichte Miin-

sters im Mittelalter i Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Miinster

i. W. I (Miinster i. W. 1898) 121. — I Dordrecht upprättades 1367 ett ghesel-

scap van ghilden (Hegel II 265).

2 Tr. hos Stieda Schragen 294 ff., jfr 100. Det äldsta bevarade skrå för guld-

smederna i Liibeck är från 1492 (tr. hos Wehrmann 215 ff.).

3 Tr. hos Stieda Schragen 282, jfr 86.

4 Stieda Schragen 85 f.

5 Stieda Schragen 97.
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Egendomligt nog hafva äfven gesällerna i Riga inom flera yrken

så tidigt som mot slutet af 1300-talet sammanslutit sig till brödra-

skap, medan man i Liibeck från medeltiden närmare känner endast

ytterst få gesällbrödraskap. 1 Bagargesällernas i Riga skrå är upp-

tecknadt före 1373, möjligen går det tillbaka ända till förra hälften af

århundradet. 2 Smedsgesällerna såväl i Riga som i Reval hade före

1400 fått skrån fastställda för sina brödraskap. 3 Gesällernas sträfvan

att sammansluta sig synes emellertid framför allt varit ledd af ett reli-

giöst behof. Deras föreningar kallas ej heller ämbeten, utan brödra-

skap, gillen eller kompanier, och de hafva endast kyrkliga och

sällskapliga syftemål. Om någon medveten motsats till mästarna är ej

att tala.

Handtverksämbetena stodo liksom gillena under rådets myndighet

Det berodde helt och hållet på rådet om de skulle få bildas, och

rådet hade att granska och godkänna deras skrån, innan de fingo

giltighet, liksom ej heller några tillägg till dem fingo göras utan rådets

medgifvande. Rådsmedlemmarna närvoro vid ämbetenas morgonspråk

och deltogo jämte åldermännen i uppsikten öfver handtverksarbetet*

På 1400-talet började rådet att före viktigare frågors afgörande

inhämta handtverkarnas mening. Så småningom lyckades härunder

det lilla gillet som representant för handtverksämbetena 5 att förvärfva

sig ett betydande politiskt inflytande.

I Danmark har man naturligen mer än annorstädes att taga

hänsyn till det inflytande som gilleväsendet kan ha ägt för handt-

verkarnas ställning under den äldsta tiden. De allmänna gillen med

mer eller mindre kyrklig karaktär, hvilka från 1100-talet i allt större

mängd uppstodo i städerna, upptogo handtverkare som medlemmar.

Redan om det äldsta gillet i Danmark, det s. k. hetslaget i Slesvig,

1 Wehrmånn 154. Målar- och glasmästargesällerna hade 1473 ett brödraskap.
2 Tr. hos Stieda Schragen 235 ff. H. Mettig daterar där skrået till 1235, Stieda

uttalar sig mera försiktigt (a. a. 97).
3 Stieda Schragen 460 ff., 97.
4 Stieda Schragen 99. — Ämbetenas valde föreståndare kallades ålder män,

utom hos skräddarna och smederna, där de nämndes verkmästare (a. a. 106).
5 Guld .smederna hade ej anslutit sig till det lilla gillet, utan tillhörde det

stora gillet. De räknades tydligen som förnämligare än öfriga handtverkare (Stieda
Schragen 113).
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förmäles det, att konung Nils 1134 skall ha uttryckt sitt förakt för

detsamma med orden: »Skulle vi väl vara rädda för skinnare och

skomakare?» 1 Uttrycket är betecknande, äfven om det möjligen åter-

ger en något senare tids uppfattning. Af bevarade uppgifter om gil-

lenas medlemmar framgår ock, att handtverkselementet varit talrikt

representeradt. 2 Några förbud mot handtverkares upptagande före-

komma ej heller 3
, om man undantager att bagare under den äldre

tiden ej upptogos i Knutsgillena. Efter hvad som i flera skråord-

ningar för Knutsgillen anges, skall detta ha berott på ett beslut, som

fattats af åldermännen på ett af de ofta förekommande mötena i Skanör. 4

Anledningen till ett dylikt stadgande är oviss. Möjligen kan en bi-

dragande orsak hafva varit, att bagarna tidigare än andra handt-

verkare bildat egna brödraskap. Ett sådant kan ha förefunnits redan

omkring 1200 i Slesvig, hvars äldsta stadsrätt talar om en ålderman

för bagarna (senior pistor), hvilken skulle ansvara för att bagarna ej

bakade något dåligt bröd. 5 Likaledes talar stadsrätten i Roskilde

1268 om ett bagargille (pistorum convivium). 6

Denna uppgift står emellertid så enstaka, att några vidtgående

slutsatser däraf ej torde kunna dragas. Handtverkarna tyckas till

långt in på 1300-talet ha saknat en i stadens förvaltningslif ingripande

organisation. 7 I de talrika stadssamhällena synes den föga betydande

1 Olrik 181. — » . . . dicebant enim, quod burgenses districtissimam legem tenent

in convivio suo quod appellatur Heziagh .... Dux Kanutus, dum adviveret, senior

erat convivii illius et defensor. Sprevit hujusmodi admonitionem Kex et dixit, num-

quid timendum est nobis a pellipariis et sutoribus istis?» Chronica Danorum et prse-

cipue Sialandiae. J. Langebek Scriptores Jterum Danicarum medii cevi II (Hafnise

1773) 612.

2 Handlingar tr. hos C. Nyrop Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middel-

alderen (udg. af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kbhvn 1895—
1904) I 107, 128, 129, 313 ff., 364.

3 Ett allmänt förbud mot upptagande af handtverkare förekommer första gången

1441 i Guds Legemslav i Aalborg (Nyrop I 617, 651 ;
jfr Mackeprang 83).

4 Bestämmelsen återfinnes i skråna för Knutsgillena i Malmö (1256, o. 1300, men

ej o. 1350), i Storeheddinge (o. 1256) och i Odense (o. 1300) samt därjämte i skrået

för Eriksgillet i Kallehave, hvilket emellertid synes vara kopieradt efter ett af de förra

Skråna tr. hos Nyrop I 43, 54, 66, 80, 86, 89.

5 Olrik 188 n. 5; Bugge 106 n. 3.

6 J. Steenstrup Fra hvilken Tid ere vore celdste Laug? i (Dansk) Hist.

Tidsskrift 5. K. VI (1886-87) 480.

7 Steenstrup 480 ff. har uppvisat att ett skrå för skräddarna i Köpenhamn,

som uppger sig vara från 1275, tillhör en långt senare tid.
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handtverksindustri som fanns i det hela hafva varit öfverlämnad åt

den enskilda företagsamheten. I de stadsrätter som finnas utfärdade

för Köpenhamn 1254 och 1294 förekommer intet, som tyder på skrå-

tvång eller på tillvaron af organiserade handtverksämbeten. 1 Hvarje

borgare i staden har rätt att utöfva det handtverk, som han har håg

för, sedan han till fogden erlagt en stadgad afgift.

Mot midten af 1300-talet omtalas emellertid ämbeten på flera håll.

Så tillförsäkras 1349 skräddarnas och öfverskärarnas brödraskap och

gille i Ribe af stadens borgmästare och råd, att ingen skall från denna tid

få utöfva deras handtverk, utan att han erhållit tillstånd därtill såväl af

rådet som af brödraskapets åldermän. 2 Här ser man således ett förut-

varande brödraskap omdanas till ett ämbete med offentliga befogenheter. 3

Och i privilegiebrefvet för Malmö stad 1353* erhåller rådet rätt att för-

ordna om alla ämbeten. Från en senare tid finnes en allmän stadga för

städerna, utfärdad af drottning Margareta, hvari bestämmes, att hvarje

borgare kan i den stad, där han är född, utöfva ett handtverk som

ban förstår, endast under villkor, att han erlägger en fastställd ringa

afgift till ämbetet. Den däremot, som, kommande från annan ort, ön-

skar lifnära sig som handtverkare i staden, måste erlägga en sådan

afgift som deras ämbetsskrå därom utvisar. 5 Bestämmelsen är ej fullt

tydlig, men den visar i alla händelser, att handtverksämbetet nu utgör

en erkänd institution, i regel ägande en skrifven stadga, samt att äm-

betet erhållit rätt att uppbära den afgift hvilken förut, åtminstone i

Köpenhamn, tillfallit fogden. I en kunglig stadsordning från 1422

finnes den allmänna grundsatsen fastslagen, att ämbetena skola stå

under uppsikt af stadens fogde, borgmästare och råd. 6 De flesta skrån

äro dock utfärdade endast af borgmästare och råd.

1 Hegel I 193.

2 Urk. tr. hos Nyeop II 1 f.

3 [Detsamma var förhållandet med S:t Andreasgillet i Köpenhamn, som öfvergick
till ett timmermansämbete. F. Pio Den fri Konkurrences Gennembrud i England
under scerligt Bensyn til Forholdet mellem Arbejdsgiver og Arbejder. Med et

Tillag om Laugsvaalden i Danmark (Kbhvn 1902) 270 n. 4.].

4 [Tr. hos L. Weibtjll Malmö stads urlcundsbolc I (Malmö 1901) 1 ff.]. Jfr

Mackeprang 59.

5 Hegel I 203 f.

6 Hegel I 193.
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Repslagarna i Malmö erhålla 1412 ett skrå, och skräddarna såväl

i Slesvig som Köpenhamn få 1415 skråbref åt sig utfärdade. 1 Från

den följande tiden finnes ett stort antal skråordningar bevarade för

skilda städer.

Af stort intresse äro de motbref som skinnarna, bagarna, skräd-

darna och skomakarna i Malmö ha fått afgifva (1429—1450) vid er-

hållande af sina skråprivilegier. 2 Häri erkännas de skyldigheter som

medfölja ämbetsrättigheternas förlänande och tillika rådets rätt att utse

åldermän inom ämbetena.

Det var i de danska städerna en allmänt gällande rättsregel, att

borgmästare och råd ägde utse åldermän för handtverksämbetena 3
,

liksom ofta äfven för öfriga gillen.* Handtverkarna voro strängt under-

ordnade rådets myndighet. Ingen handtverkare kunde inväljas i rådet,

enligt hvad bland annat en kunglig förordning af 1422 stadgade. I

tillämpningen tolkas detta dock ofta så, att han kunde inväljas, om

han slutade upp med handtverket. 5 Mot medeltidens slut (så 1495 i

Odense) upptogs från Tyskland bestämmelsen, att två rådmän skulle

närvara vid ämbetenas sammankomster. 6

Handtverksämbetena framträda sålunda i Danmark sent. De ha

emellertid efter all sannolikhet föregåtts af frivilliga sammanslutnin-

gar — brödraskap och gillen. Att så varit fallet, därför talar äfven

det sakförhållandet, att vid samma tid som ämbetena erhålla rådets

stadfästelse å sina rättigheter, förskaffa sig gesällerna — svennerna

som de kallas i Danmark — tillstånd att bilda egna föreningar med

sällskapligt och kyrkligt syfte. De kallas aldrig ämbeten, utan brödra-

skap, gillen eller ofta kompanier. Bagargesällerna i Köpenhamn

erhöllo redan 1403 ett gilleskrå, skomakargesällerna i Odense och

smedsgesällerna i Flensburg få sådana 1405/1406 och omkr. 1425. 7

1 Tr. hos Nyrop II 23 ff., 25 ff., 30 ff.

2 Tr. hos Nyrop 62 ff., 76 ff., 78, 79, 119 ff.

3 I stället för åldermän brukades i Slesvig vanligen beteckningen verk-

mästare, ex. i skrån tr. hos Nyrop II 25, 34, 39. Antagligen tyskt inflytande.

4 Hegel I 194.

8 Mackeprang 53, 80.

6 Hegee I 200.

7 Tr. hos Nyrop II 3, 14, 49.
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Till sist niå äfven några anmärkningar göras om förhållandena i

Bergen, som, om än ej en baltisk stad, dock stod under de baltiska

städernas ekonomiska inflytande. Äfven här synas handtverksämbeten

sent ha uppstått och då under ett afgjordt och direkt tyskt inflytande.

I en så betydande handelsstad som Bergen funnos naturligen handt-

verkare till ett stort antal. Af de bestämmelser, som finnas från

1200-talet om att handtverkarna skulle bo i bestämda kvarter i staden,

kan man se att en mängd skilda yrken där voro företrädda. 1

Konung Erik Magnusson förbjöd i en »rcetterbod» för Bergen af 1295

alla slags föreningar af in- och utländska män. Endast tre namngifna

gillen skulle få äga bestånd. Särskildt förbjudas härigenom föreningar

mellan lotsar, guldsmeder, järnsmeder, englandsfarare, gesäller (suceina)

m. fl. Detta förbud upprepades sedan 1299 och 1320. Mycket sanno-

likt är sålunda, att handtverkarna vid denna tid sökt organisera sig

efter utländska, tyska eller engelska förebilder.

Tyska handtverkare slogo sig tidigt ned i Bergen, och deras antal

ökades ständigt på de norska handtverkarnas bekostnad. 3 De tyska

skomakarna råkade 1306—11 i tvist med biskopen, då de vägrade att

erlägga tionde till de norska kyrkomyndigheterna. 4 Dessa tyska sko-

makare, hvilka stodo under konungens särskilda beskydd, äro ock de

handtverkare som man tidigast finner organiserade. Bedan 1371 föra

de sålunda ett eget sigill.
5 De tyska handtverkarna stodo i nära för-

bindelse med det hanseatiska kontoret i Bergen, och enligt flera öfver-

enskommelser 1379, 1408 och 1412 skulle de åtnjuta dess skydd, men

ock bistå detsamma, om tvister uppstodo med norrmännen. De bildade

fem ämbeten, hvart och ett under sina åldermän och med regelbundna

morgonspråk. 6 Om organisationer i öfrigt är föga kändt. Först vid

1 Y. Nielsen Bergen fra äldste Tider indtil Nutiden. En historisk-topografisk

Skildring (Kria 1877) 147 ff.

2 Bugge 106. — Erik Magnusson förbjuder 1295 helt och hållet Dsamdryhkiur
(edr gilldh. K. Keyser och P. A. Mtjnch Norges gamle Love indtil 1387 III
(Kria 1849) 25.

3 Nielsen 149.

4 Nielsen 190 ff.

6 Bugge 107 n. 2. — J. Bögh Bidrag til Bergens Laugshistorie i Vestland-
éke Kunatindustrimuseums Aarbog 1903 (Bergen 1904) 11 anser dem såsom det enda
ämbete som erhållit lagligt privilegium af norsk regering.

c Nielsen 240 f.
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midten af 1500-talet (1558—59) upphörde ämbetena att under hansans

skydd utgöra en själfständig makt i staden. 1 Om något norskt handt-

verksstånd före denna tid kan man ej tala, men kort efteråt (1566—67)

bildade guldsmederna ett ämbete. 2

1 Nielsen 301; Bögh 12 ff.

2 Bögh 14 ff.
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Sjunde kapitlet.

Handtverksämbetenas uppgifter och organi-

sation under den senare medeltiden (1300

—

1500) närmast i de baltiska städerna.

Handtverksämbetena voro offentliga korporationer. Detta ligger

redan inneslutet i ordet ämbete {amt, officium), hvilket ej endast be-

tecknar korporationen, utan äfven den tjänst som yrkeslaget åtagit sig

att förvalta åt det allmänna mot att det kom i åtnjutande af vissa

rättigheter. 1 Att utföra ett godt handtverksarbete till ett rättvist pris

var ett offentligt uppdrag, som yrkeslaget hade att utföra under öfver-

hetens kontroll. Men det var då ock en själffallen sak, att ämbetet

ensamt erhöll rätt till detta arbetes verkställande. Endast om det hade

monopol inom sitt industriella område, kunde staden ställa några större

fordringar på detsamma. Endast så kunde ock den kontroll upprätt-

hållas som detta system nödvändiggjorde. Skråtvånget var den första

förutsättningen för ämbetsorganisationens genomförande och som sådan

erkändes den ock af staden. Att »vinna ämbetet» var att erhålla del-

aktighet i den rätt som tillkom ämbetet som korporation, men inne-

bar ock en förpliktelse att bära en del af de skyldigheter, som ålågo

detta.

Ämbetets medlemmar, »ämbetsmännen», som de i Norden ofta kalla-

des, kunde ej undandraga sig att, när helst sådant begärdes, utföra

1 [Jfr dock Keutgen ÅZ 138, 238. Enligt hans mening innebar ordet amt
under den tidigare perioden icke att yrket ansågs utöfvas för det allmänna bästa,

ehuru handtverkarna ej desto mindre verkligen kände sig som ämbetsmän i modern
mening.]



STÄLLNING TILL STADS STYRELSEN 127

det arbete som hörde till deras yrke. 1 De voro skyldiga att göra detta

på ett samvetsgrant och redbart sätt och att ej begära mer betaldt för

sitt arbete, än att det gaf dem en med sed och billighet öfverensstäm-

mande förtjänst. Ytterst stod alltid ämbetet i ansvar för att arbetet

blef utfördt och utfördt på ett tillfredsställande sätt. 2 Att dessa för-

pliktelser uppfylldes, ägde stadens myndigheter rätt att öfvervaka. A
andra sidan iklädde sig staden en viss garanti för att handtverkarna

erhöllo en ståndsmässig utkomst genom att konkurrensen från utom

ämbetet stående inskränktes och försvårades. 3 Handtverkarna erhöllo

därjämte ett vidsträckt mått af själfstyrelse. Härigenom möjliggjordes

äfven för alla ämbetets fällt berättigade medlemmar att i lika mån

begagna sig af tillfällen till arbete och förtjänst.

Den själfstyrelse som tillkom ämbetena och de offentliga befogen-

heter som blifvit desamma förlänade voro i de baltiska städerna lik-

som i allmänhet i norra Europa strängt begränsade och alltid beroende

af stadsstyrelsens fria skön. De ständiga striderna mellan handtverks-

ämbetena och stadspatriciatet, hvilka äro så vanliga i de sydligare

länderna, förekomma här ej alls. * De försök, som på ett och annat

håll gjordes att förneka rådets myndighet, straffades strängt. Rådet

hade i sin makt att upplösa ett ämbete och därigenom frigifva yrketT

och när så kräfdes använde det äfven denna sin makt. Sålunda upp-

löstes fiskarämbetet i Köln 1348, då det ej ville ställa sig rådets önsk-

ningar till efterrättelse 5
, och slaktarämbetet i Liibeck efter orolig-

heterna 1384. 6 Rådet måste gifva sitt tillstånd till upprättandet af

ämbetet, till delningen af ett ämbete i två eller sammanslagning af

tvenne förutvarande. Det stadfäste ämbetenas stadgar (skrån), och alla

beslut af någon vikt måste få rådets godkännande för att blifva gäl-

1 Exempel hos Boscher III7 804 n. 3.

2 G. Schönberg Zur wirtJischaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens

im Mittelalter i Jahrb. f. NatM. u. St. IX (Jena 1867) 36, 37, 42 m. fl. st.

3 Först under en senare tid (1600- och 1700-talen) rotfästes inom och utom handt-

verkarnas krets den uppfattningen, att ämbetena hufvudsakligen voro till för att be-

reda sina medlemmar en lugn och tryggad ekonomisk tillvaro (Wehrmann 110).

4 I England var konungamakten därtill alltför stark. Gross I 106; Ashley I3

79, 87; Hegel I 114 f.

ö Hegel II 352; [Inama-Sternegg III: 2 ss. 53 f.]

6 Se ofvan 115.
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lande. Rådet hade ytterst i sin hand allt hvad som hörde till tidens

industrilagstiftning, äfven om det härvid oftast rättade sig efter ämbe-

tenas önskningar eller i många fall lät dem bestämma därom. Pris-

listor, tekniska bestämmelser m. m. finnas sålunda ofta af rådet ut-

färdade.

Det sätt hvarpå ämbetena rekryterades var naturligen af intresse

äfven för stadens myndigheter. Visserligen ingrep man ej gärna på

detta område, där ämbetena kände sin själfbestämningsrätt synnerligen

rotfästad. Men när ämbetena missbrukade sin makt genom att för-

svåra inträdesvillkoren och genom att utestänga uppenbarligen förtjänta

personer, kunde rådet träda emellan genom att afskaffa vissa inträdes-

afgifter eller genom att direkt påbjuda upptagandet af en inträdes-

sökande som klagat hos rådet. 1 Slaktarämbetet i Liibeck fråntogs

1385 helt och hållet rätten att bestämma om upptagandet af nya med-

lemmar. Under en senare tid plägade rådet, när det visade sig nöd-

vändigt, meddela enskilda handtverkare utanför ämbetet personlig rätt

att utöfva ett visst yrke. Dessa s. k. frimästare förekommo dock ej

under medeltiden. Först 1519 har man något exempel därpå i Liibeck. 2

Frimästarinstitutionen måste anses som en nödfallsutväg, tydande på

att organisationen i betänklig mån urartat genom att ämbetena miss-

brukat sin makt och rådet uraktlåtit att genom ett ingripande i rätt

tid, medan det ännu ägt möjlighet därtill, stäfja de skadliga tenden-

serna. 3

Uppsikten öfver ämbetena och jurisdiktionen i näringsfrågor till-

kom i Liibeck närmast tvenne medlemmar af rådet, kallade Wedde-

herren, hvilka årligen valdes. 4 I Riga kallades motsvarande medlemmar

af rådet Amtsherren. 5

En kontroll öfver den själfstyrelse som ämbetena ägde utöfvades

1 Wehrmann 63 f.

2 Wehrmann 66.

3 Att handtverkare i någon större utsträckning »fuskade» i yrket utan att

vara medlemmar af ämbetet, tillhör jämväl en senare tid. Det äldsta bevarade förbudet

mot s. k. bönhaser är i Liibeck från 1569; det antyder dock tillvaron af äldre förbud

(Wehrmann 97). [Jfr F. Techen Étwas von der mittelalterlichen Gewerbeordnung,
insbesondere der wendischen Städte i Hansische Geschichtsblätter Jahrg. 1897 (Lpz.

1898; 50 f.]

4 Hegel II 457.
6 Stieda Schragen 97.
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därigenom att, om än ämbetena själfva fmgo välja sina åldermän, valet

dock för att blifva giltigt skulle stadfästas af rådet. 1 I Danmark för-

behöll sig rådet rätt att utse ämbetenas åldermän. 2 I de vendiska stä-

derna utbildades efter hand den grundsatsen, att ingen ämbetssamman-

komst fick hållas, utan att en eller flera medlemmar af rådet närvoro.

Sådana *Morgenspraksherren» nämnas i Wismar 1345, i Rostock 1358,

i Bremen 1366, i Danzig 1381 och i Hamburg 1458. 3 I Liibeck införes

denna bestämmelse på 140.0-talet för några ämbeten, allmänt gällande

blef den först på 1500-talet. I Danmark upptages den 1495.*

I stadens militära organisation intogo handtverksämbetena sär-

skildt i Liibeck, liksom i Sydtysklands industristäder, en viktig plats.

Hvarje ämbete bildade en truppafdelning, hvilken skulle hålla sig med

harnesk och vapen. Under oroliga tider gjorde ämbetena vakttjänst i

staden, och vid krigstillfällen kunde äfven fråga blifva om krigstjänst

utom stadens område. 5

Några direkta regelbundna afgift er hade ämbetena ej att utgöra.

Under äldre tider 6 och ännu långt senare i mellersta Europas städer

erlades vid inträde i ämbetet ofta äfven en afgift till staden eller till

stadens myndigheter. I de baltiska städerna synes detta ej varit fallet. 7

Men äfven där kunde naturligen under bekymmersamma förhållanden

ämbetenas finansiella prestationsförmåga tagas i anspråk.

Näringslagstiftningen i städerna låg ytterst i rådets hand. I

verkligheten kommo dock ämbetena att utöfva ett i många fall bestäm-

mande inflytande. Rådet intog en mera öfvervakande ställning och in-

grep vanligen endast, om dét ansåg att stadens och allmänhetens in-

tressen träddes för nära. Sakkunskap och intresse af initiativ i hit-

hörande frågor funnos knappast i någon högre grad utanför ämbetena,

1 Wehrmann 68.

2 Se ofvan 123.

3 Wehrmann 78 f.; Hirsch 293. Eådet i Eostock förbehöll sig 1358 endast

rätt att sända en eller flera ur sin krets att närvara vid ämbetenas sammankomster.

4 Se ofvan 123.

5 Wehrmann 111 ff.

6 Sålunda stadgas i Slesvigs äldsta stadsrätt: »ingen bagare må utöfva yrket som

ej betalar till exactor 1
/2

mark» (Wieda 301 ff.)

7 Möjligen erlades vissa afgifter som ersättning för upplåtande af saluplatser

(Stieda Schragen 21 f.).

9
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och deras ställning som de rättsligen erkända monopolinnehafvarna

inom sina olika industriella verksamhetsområden gaf dem rätt och

plikt att ledande ingripa vid handtverksrättens utbildande och om-

danande.

Näringslifvets monopolisering hade dock ej sträckt sig så långt,

att därigenom all konkurrens upphäfts. Ständigt förefunnos vissa in-

skränkningar, som voro ägnade att förhindra, att inom en stad alltför

osunda förhållanden utvecklade sig eller att allt framåtskridande för-

svårades.

Sålunda förbehölls åt ämbetena allenarätt endast för sådant ar-

bete som verkligen kunde verkställas inom de organiserade yrkena.

Den som ville utöfva ett handtverk som ej var företrädt af något äm-

bete stod därmed ock utanför området för ämbetenas myndighet.

Hvarje invånare i staden hade därjämte full rätt att själf eller genom

medlemmar af sitt hushåll utföra sådant handtverksarbete som i hem-

met kunde komma till omedelbar användning. Det var endast arbete

för utomståendes räkning som var förbjudet. 1 Stadens invånare skola,

ock ha tillfälle att utan mellanhänder inköpa hvad de kunna behöfva

af säd, kött, råmaterial o. s. v.
2 Handtverkarna få ej genom stora

uppköp i förväg skrufva upp priserna. Förbud mot förköp stadgas

därför ock tidigt. Slutligen voro ämbetena aldrig fria från konkurrens

med handtverksindustrier inom främmande produktionsområden. Handt-

verksvaror från andra städer infördes såväl genom stadens egna köp-

män och handlande som genom de regelbundna marknaderna, där

färdiggjorda varor af allehanda slag från ofta långt aflägsna orter

salubjödos stadens befolkning. 3 Under årsmarknaderna var skråtvånget

sålunda ej gällande, inom vissa gränser kunde då en fri konkurrens

utöfva ett nyttigt inflytande till yrkesskicklighetens höjande och pri-

sernas utjämnande. Det var en god och nödvändig motvikt mot den

annars gärna uppkommande tendensen att uppskrufva priserna till en

onaturlig höjd.

1 [Techen 58; Philippi 114 f.]

2 [Inama-Stebnegg III: 2 ss. 52 f.; Techen 26 ff.]

3 Om de inskränkningar som gällde för främmande köpmän se [nästa sida samt

Ehbenberg Fremdenrecht i Handwörterb. d* Staatswiss. III2 1283 ff.; Inama-
Stebnegg III: 2 ss. 238 ff., 247 f. ock för den äldre tiden Th. Stolze Die Entste^

hung des Gästerechts in den deutschen Städten des Mittelalters (Marburg 1901).]
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Handtverkarna sträfvade, som man kan förstå, att i möjligaste mån

inskränka denna ofta besvärliga konkurrens. I detta syfte genomdrefvo

de först och främst bestämmelser som förbjödo bandtverkare att slå

sig ned på landsbygden i stadens närmaste omnejd. Huru långt sta-

dens industrimonopol sålunda utsträcktes — bannmilens storlek —
därom finnas stadganden i Llibeck från 1421 och sedan ofta. 1 Svårare

var att ordna förhållandet till stadens kramhandlare, hvilka bildade

en stor och ganska mäktig korporation. Ämbetenas åldermän i Llibeck

måste redan 1372 förbjudas att utöfva en själftagen myndighet öfver

kramhandlarnas salubodar, och från midten af 1400-talet förekomma

ständiga slitningar mellan de motsatta intressena. 2 Rådet fick då träda

emellan och uppdraga gränser mellan de olika korporationernas rättig-

heter. De sökte tillmötesgå handtverkarnas anspråk genom att förbjuda

kramhandlarna att försälja vissa varor annat än i partier på helt eller

hälft dussin o. s. v. Liknande inskränkningar gjordes också i de främ-

mande köpmännens — gästernas — rätt att införa och sälja handt-

verksartiklar. Vissa varor, såsom tågvirke, talgljus och tunnbinderi-

arbeten, fingo i Liibeck ej alls införas, andra såsom hufvudbonader, va-

pen etc. endast försäljas i större partier. Gästerna hade vanligen ej

rätt att utbjuda sina varor längre än i tre dagar, de fingo härvid ej

hålla till på torget eller på kyrkogården utan endast hemma i sin

bostad. 3 Undantag häri kunde dock göras för köpmännen från vissa

genom ömsesidiga handelsfördrag privilegierade städer.*

Inom de områden af handtverksindustrien, som företräddes af fullt

organiserade och erkända ämbeten, ägde dessa långt gående befogen-

heter. Flera ämbeten tjänstgjorde som underrätter, där åldermannen

satt som edsvuren domare. Här upptogos de mest olikartade tvister

1 Wehemåen 98 ff. Äldsta exemplet på ett stadgande om bannmil för handt-

verkare är från LÖwenberg 1217. Andra exempel från det tidigare skedet gälla mest

bryggerinäringen (Stieda 99 ff.). Jfr i öfrigt härom Koscher III7 789 ff.; [Inama-

Sternegg III: 2 s. 235].

2 Wehrmann 101, urkunder tr. 285 ff.

3 Wehrmann 105 f.; [Höhler 189 ff.; utförligt hos Techen 60 ff.]

4 Så hade i Liibeck köpmännen från Niirnberg stora företrädesrättigheter framför

andra. De ägde sålunda att utbjuda sina varor i »öppna fönster».
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och klagomål, så om köpeaftal, försäljningar, dåliga och förfalskade

varor, lönevillkor och om arbetarnas behandling. Under alla förhållan-

den tjänstgjorde åldermännen som skiljedomstol i yrkestvister. 1

Ämbetet ansågs enligt tidens uppfattning ha öfvertagit en viss

garanti för varornas godhet. Det vidtog ock en mängd åtgärder

för att skaffa sig trygghet för att endast godt och redbart arbete ut-

fördes. I detta syfte fastställdes på dess sammanträden eller utbildades

genom häfd en mängd bestämmelser om hurudant arbetet skulle vara.

Delvis intogos de i skråna for att vid dessas stadfästande genom rådet

erhålla den nödiga rättskraften. Delvis kunde deras giltighet ock upp-

rätthållas genom ämbetets auktoritet. Dessa bestämmelser, som ofta i

detalj beröra yrkets teknik, äro af en mycket skiftande natur allt efter

yrkets och tidsförhållandenas kraf. 2

Samma ändamål tjänade ock de många fordringar, som uppställdes

på handtverkarnas yrkesmässiga utbildning. För att få själv-

ständigt utöfva sitt yrke måste handtverkaren sålunda ha genomgått

en lång och mödosam lärotid först som lärpojke och sedan som gesäll.

Ofta underkastades han dessutom, innan han blef sin egen, en pröfning,

för att han skulle få visa, om han under lärotiden förvärfvat nödig

yrkesskicklighet. Detta skedde då genom att han fick under nödig

kontroll utföra ett mästerstycke, vanligen bestående af ett eller flera

för yrket karaktäristiska och inom detsamma ofta förekommande ar-

beten. Redan i Livré des Métiers omtalas för Paris inom flera yrken

en fordran på ådagalagda yrkeskunskaper och inom ett yrke (les cha-

puiseurs de selles) uppsättes äfven utförandet af ett mästerstycke som

villkor för inträde. 3 Äfven för bagarna i Berlin omtalas ganska tidigt

(1272) ett slags pröfning. 4 Mästerstycket synes i de nordtyska städerna

tidigast ha införts i Liibeck, där det omnämnes 1370 för skräddarna

1 Stieda Gewerbegericht 16 ff.; Stieda Schragen 105 f.; [Pio 272 f.]. — En
vidsträcktare jurisdiktion finner man — bland nordtyska städer — egentligen i Liine-

burg. I de baltiska städerna nådde ämbetena ej heller i detta afseende någon större

själfständighet gentemot rådet, i Liibeck låg afgörandet i första hand hos die Wette-
herren.

2 Schönberg 44 f. nn. 77 ff.; [Inama-Sternegg III: 2 ss. 72 ff.; Techen 30 ff]

3 Lespinasse ss. XCVII, CIX.

4 Stieda 113.
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och 1386 för skinnarna (buntmakarna). 1 Föga senare finnes det äfven

vara infördt för smederna (1387) och skräddarna (1399) i Danzig. 2

Skräddaryrket torde i allmänhet varit ett af de yrken där denna ford-

ran visade sig mest ändamålsenlig. Inom många yrken omnämnes under

medeltiden ej något mästerstycke. Dock blef det under 1400-talet rätt

vanligt. 3

En ständig uppsikt öfver huru arbetet utfördes hos de olika

mästarna utöfvades af åldermännen, som skulle gå omkring till verk-

städerna och se till att endast godt material användes och att intet

fusk bedrefs, utan att allt gick samvetsgrant till.* De skulle, så snart

någon anledning till anmärkning förekom, draga den skyldige till ansvar.

Där så var möjligt skulle ock hvarje mästare förse de varor som

utgingo från hans verkstad med sitt märke, hvarigenom ansvaret blef

starkare och förseelser mot hvad som stadgats om varans godhet lättare

kunde bevisas. 5

Alla dessa stadganden afse att tillgodose den konsumerande all-

mänhetens kraf på att erhålla en god vara. Att detta syftemål till en

ej ringa grad äfven ernåddes, framgår af den höga tekniska och konst-

närliga utbildning som handtverksindustrien under medeltiden lyckades

förvärfva sig. Att hänsynen till konsumenterna under denna tid var

den i första hand bestämmande, därom torde knappast något tvifvel

råda. 6 Skråväsendet tillgodosåg konsumenternas intressen genom att

tillförsäkra dem en god vara, men äfven deras berättigade fordran

1 Schönberg 57; [Inama-Sternegg III: 2 s. 74 n. 1.]

2 Hirsch 325 f., 341. [I W ism ar föreskrifves mästerstycke i stadens äldsta

skrå, för guldsmederna 1380 (art. 5), tr. hos F. Crull Das Amt der Goldschmiede

zu Wismar (Wismar 1887) s. I, jfr 2, 5 ff.]

3 Maurer II 451 f.; Schönberg 56 ff. ; Schanz 13.

4 Stieda Schragen 106; [Techen 38]. — Äfven allmänheten ville man ofta

lämna tillfälle att förvissa sig om att allt gick rätt till. Sålunda skulle i Liibeck guld-

smederna arbeta »inför allas ögon» (förordn. tr. hos Wehrmann 221).

5 Schönberg 48: [Inama-Sternegg III: 2 s. 44; Techen 39 f.; Höhler178;]

Stieda Schragen 106. [Ett sådant märke omtalas första gången 1345, för ylleväfvarna

i Osnabräck.] Guldsmeds- och tenngjutararbeten i Danzig skulle bära tre stämplar,

mästarens, ämbetets och stadens (Hirsch 296).

6 Detta erkännes äfven af Stieda 105, men han ser däri ett bevis för handt-

verksämbetenas ofria ursprung.
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att få denna vara till ett billigt pris lämnades ej ur sikte. Pris-

taxor fastställdes ofta såväl af rådet som af ämbetena själfva. Rådet

fann särskildt anledning att ingripa och påbjuda bestämda försäljnings-

pris för sådana ämbeteD, för kvilka ej någon konkurrens från andra

städer kunde ifrågakomma, såsom för bagare- och slaktareämbetena.

Brödtaxor förekommo mycket tidigt, för Liibeck finnes en sådan be-

varad från 1255. 1 Hvad skråväsendet i denna riktning åstadkom och

sträfvade att åstadkomma var dock ej så mycket ett billigt pris som

fastmer ett rättvist pris (justum pretium). I flera skrån förekomma

äfven stadganden som afse att förhindra långvariga uppskof med ar-

betets fullgörande. I Liibeck skall sålunda inom flera ämbeten ålder-

mannen ingripa, om klagomål anföras öfver någon mästares långsamhet. 2

I Riga måste skräddarna utföra beställdt arbete inom 14 dagar. 3

Fanns sålunda under medeltiden en redbar och till stor del fram-

gångsrik sträfvan att se konsumenternas intressen tillgodo, så lämnade

man ej heller producenternas, handtverkärnas, intressen ur sikte.

Ämbetenas sträfvan gick härvid ut på att bereda alla sina medlemmar

en deras stånd och lefhadsvillkor motsvarande inkomst samt att för-

dela yrkesinkomsterna på ett så vidt möjligt lika sätt mellan alla yrkets

utöfvare, naturligtvis under förutsättning, att de tillhörde ämbetet.

Den själfstyrelse som ämbetena ägde gjorde sig gällande i demokra-

tisk riktning i så måtto, att man sökte gifva åt alla ämbetets fullt

berättigade medlemmar i det hela samma förutsättningar och möjlig-

heter att skaffa sig arbete och yrkesförtjänst.

Man önskade af denna anledning förhindra hvarje utslag af lif-

ligare konkurrens mellan medlemmarna inom samma yrke. Den bro-

derskärlekens anda, som skulle vara rådande, lämnade föga plats för

någon yrkesmässig täflan. Sålunda skulle en medlem, som inköpt mera
råmaterial än han för tillfället behöfde, vara skyldig att dela med sig

däraf; så snart någon af de öfriga mästarna fordrade det. På vissa

1 [Tr. hos Inama-Sternegg III: 2 s. 514.] Schönberg 69 f.; [se vidare
Tecjien 44 n\] — För Soest finnes en brödtaxa bevarad från 1120 (Eoscher III"
799 f.). [En brödtaxa för samma stad 1250—1280 meddelar Inama-Sternegg III-
2 s. 515.]

2 Wehrmann 144.

3 Stieda Schragen 103.



SKYDD ÅT PRODUCENTERNA 135

håll kunde man gå så långt, att allt nödigt råmaterial inköptes af

ämbetet, hvilket sedan tillhandahöll medlemmarna af sitt förråd. 1

Ingen mästare fick sysselsätta mer än ett begränsadt antal

medhjälpare. Under den äldre tiden, när inga större svårigheter

upprestes för mästerskapets ernående på jämförelsevis kort tid, kunde

det ej gärna förekomma, att en mästare antog något större antal ge-

säller och lärpojkar, och intet behöfde därför stadgas därom. Under

en senare tid åter höra bestämmelser om antalet gesäller och lärpojkar,

som en mästare fick anställa hos sig, till de ämnen som skråna mest

regelbundet beröra. Vanligen fick ingen mästare ha mer än en lärling,

mera sällan två, samtidigt i lära. 2 Antalet gesäller har under medel-

tiden mindre ofta behöft fastställas, sällan torde det emellertid i verk-

ligheten fått öfverstiga två. 3 En särställning i detta som i flera andra

hänseenden intager byggnadsindustrien äfvensom väfnadsindustrien, där

denna utvecklat sig i större skala. 4

För att riktigt slå fast att ingen ägde att utföra i någon väsent-

ligare mån större arbetsmängd än som ansågs som den normala, gick

man stundom så långt, att man stadgade ett produktionsmaximum

som ej fick öfverskridas. Så skedde i Köln 1336 och i Liibeck 1363

för bryggarna, 1443 för hårarbetarna och 1454 för barkarna (logarf-

varna). 5 Mästarnas förhållande till sina gesäller och lärlingar gjordes

i samma syfte till föremål för ämbetets bestämmande myndighet. I de

baltiska städerna synes det dock under medeltiden ej i allmänhet varit

nödvändigt att stadga om lärotid och lärpengar för lärlingarna och

afiöningen för gesällerna. I Riga är det endast skinnarskrået, som

fastställer en bestämd årslön för gesällerna. 6 Äfven i Liibeck äro be-

stämmelserna härom fåtaliga. 7

De pr is tax or som uppsattes af ämbetena voro ock, i synnerhet

under en senare tid, till stor del framkallade af en önskan att för-

1 Schönberg 119 ff.; [Techen 80 ff.;] Wehrmann 146, urk. tr. 172 f., 200,

352, 372, 456; Stieda Schragen 103; [Pio 274 f.]

2 Wehrmann 114; Stieda Schragen 101; Koscher III 7 806 n. 15.

3 Schönberg 105 n. 202; [Techen 72 ff.] — Skomakarna i Riga fingo ha högst

fyra gesäller (skrå tr. hos Stieda Schragen 532, jfr 102).

4 Schönberg 106 ff.; Schanz 67.

5 Schönberg 115 n. 231; [Techen 76 f., jfr 72;] Wehrmann 145.

6 Stieda Schragen 102.

7 Schönberg 124 ff.
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hindra en som det ansågs olämplig konkurrens mellan ämbetets med-

lemmar. Härigenom förlorade man dock aldrig, åtminstone under

medeltiden, helt ur sikte, att priset borde vara rättvist och ej afse be-

redandet af en oskälig vinst. 1

Äfven beträffande afsättningsvillkoren sökte man åstadkomma

största möjliga jämnställdhet. Detta underlättades därigenom, att handt-

verkarna inom vissa yrken voro anvisade bestämda platser — 'bodar',

"bänkar' och 'hallar'. 2 Härmed vanns såväl att kontrollen underlätta-

des som att ingen erhöll ett gynnsammare affärsläge för sin bod än

ämbetsbröderna. 3 För öfrigt gåfvos ofta utförliga bestämmelser om

huru varorna skulle utställas, om huru lång tid på dagen bodarna

skulle hållas öppna o. s. v.
4

Slutligen såg man naturligen med högst oblida ögon och bestraffade

strängt, om en mästare sökte locka till sig en annans gesäll eller kunder,

eller om han sökte förvärlVa sig genom högre hyresanbud en annans

hus eller bod. 5

Men man ville ej endast skaffa ämbetets medlemmar en lika ställ-

ning i ekonomiskt hänseende, man ansåg sig äfven ha rätt att fordra,

att denna deras ställning tryggade dem en ståndsenlig bärgning. Detta

kunde ej ske, om ett obegränsadt antal medlemmar intogos i ämbetet.

Tvärtom borde antalet ej vara större, än att det på ett tillfredsstäl-

lande sätt kunde tillgodose den efterfrågan som fanns i staden. 6 En

sträfvan att inskränka medlemsantalet gjorde sig därför tidigt gällande,

om ock bestämmelser i denna riktning under den äldre tiden sällan

1 Stieda 96. — Klagomål öfver att ämbetena i detta hänseende missbrukade

sina befogenheter förekomma dock tidigt. Så i Köln redan 1258 (urk. tr. hos Keutgen
168).

2 [Techen 90 ff.; Höhler 182 ff.]

s [Det sista garanterades vanligen ytterligare därigenom, att saluplatserna under-

gingo regelbundet skifte mellan yrkesbröderna (Techen 94).]

4 Schönberg 137 f.; [Techen 95 ff.]

5 [Jfr Techen 101 ff. Det var bland annat förbjudet att anropa förbigående

köpare. Endast för klädeshandlarna i Liineburg (1402) gjordes undantag. Om en person
inträdde i deras saluhall och — utan att vända sig till någon bestämd — sade: »Jag
skulle vilja ha kläde», så fick emellertid ingen säljare svara: »Hvad slags kläde önskar
ni?», utan på sin höjd: »Kläde finns här tillräckligt af». (Techen 98 f.)]

e [Tabeller öfver antalet mästare i olika yrken meddelas af Inama-Sternegg
III: 2 ss. 511 ff.]
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inflöto i skråbrefven. Då från 1400-talet städernas förut så starka be-

folkningsökning aftog eller alldeles afstannade, fingo ämbetenas åtgär-

der i denna riktning med nödvändighet ett större berättigande. 1 Kådet

i Niirnberg bestämmer redan på 1300-talet antalet mästare i hvarje

ämbete. 2 Äfven i Liibeck finnas tidigt exempel på sådana slutna

ämbeten. Så skulle det 1356 endast finnas 14 nålmakare, 1370 hade

guldsmederna endast 24 bodar, och allt sedan 1376 synes antalet kött-

och fiskhandlare {gartrader) endast utgjort 12. Under 1400-talet finner

man vidare armborst-, toffel- och grynmakarnas antal fastställda. Dess-

utom hade rådet redan 1385 af politiska orsaker nedsatt och fastställt

slaktarnas antal till 50. 3 Riga kan först sent uppvisa slutna ämbeten.

Där begränsas 1487 antalet bagare till 16 och 1542 antalet guldsmeder

till 12. Sedan blifva slutna ämbeten äfven här vanliga. * Vänder man

sig åter till de danska städerna, finner man redan 1412 repslagarnas

antal i Malmö fastställdt till 24. 5

I samband med ändrade ekonomiska förutsättningar får ock för-

hållandet mellan mästare och gesäller en allt större betydelse. 6

Ursprungligen fanns ingen skillnad mellan gesäll och lärling, bägge

voro i lära hos en handtverkare som hade del i ämbetet, och bägge

behandlades som medlemmar af hans familj. Efter hand uppstod dock

en skillnad mellan den i lära nyss upptagne lärpojken, hvilken fick

betala för sig, och gesällen, hvilken för sitt arbete åtnjöt kost och lön.

Men gesällen tillhörde alltjämt mästarens hushåll, åt vid hans bord,

bodde hos honom och stod i alla hänseenden under hans husbonde-

välde. Han fick, om man undantager några få yrken där en mycket

begränsad frihet gifves honom, ej arbeta för egen räkning, utan skulle

1 [Se de samlade sifferuppgifterna hos Inama-Sternegg III: 1 s. 425, men jäm-

för äfven hans försiktiga slutsats a. st. ss. 26 f. — Kexjtgen AZ 233 ff. finner dess-

utom en annan anledning till att vissa ämbeten tidigt blefvo slutna, nämligen att

deras bodar och hallar blott rymde ett begränsadt antal säljare (jfr ofvan 41 n. 5).

Detta förefaller som en fruktbärande synpunkt.]

2 Schanz 16 n. 2.

3 Wehemam 137 f., (urk.) 339; 138, (urk.) 203; [Techen 77.]

4 Stieda Schragen 129, (urk.) 244.

5 Skrå tr. hos Nyrop II 24. Borgmästare och råd hade rätt att deltaga i ut-

seendet af nya medlemmar i repslagareämbetet.

6 Härom Schanz' redan flera gånger åberopade arbete; rec. däröfver af Gierke

i Jahrb. f. Nat.ok. u. St. XXX (1878) 55 ff. Stieda Gewerbegericht 28 f.
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endast utföra det arbete som han erhöll af mästaren. Det förutsattes

som helt naturligt att han skulle vara ogift. Endast inom byggnads-

och textilindustrierna synas gifta gesäller till något större antal ha

förekommit. 1

Annorlunda blef förhållandet, när gesällståndet ej längre hade

karaktären af ett för alla nödvändigt, kortvarigt genomgångsled till

mästarens själfständiga ställning. 2 Orsakerna till de ändrade för-

hållandena äro redan förut berörda. Handtverket kunde endast nära

ett begränsadt antal mästare. Härtill kom dessutom, att handtver-

kets utveckling nödvändiggjorde, att den som skulle börja en egen

verksamhet innehade ett visst förlagskapital. Det blef då möjligt endast

för en del af gesällerna att — ofta sent — nå fram till mästarens

ställning. Én stor mängd, stundom flertalet, förblef gesäller under hela

lifvet. Härmed måste den forna patriarkaliska andan till en stor del

gå förlorad och en intressemotsats rätt snart utveckla sig. Att gesällen

var 'i lära' hos mästaren blef en ren fiktion, han blef en lönarbetare,

som stod socialt skild från mästaren och som denne önskade draga

största möjliga nytta af.

Mästarna blefvo tidigt medvetna om att de ägde gemensamma in-

tressen att bevaka gent emot gesällerna. Den makt som inom en stad

stod till deras förfogande visade sig emellertid, snart otillräcklig — det

stod ju gesällerna fritt att flytta. De städer, som lågo inom samma

handelsområde, sammanslöto sig därför och öfverenskommo att tillämpa

likartade regler gentemot gesällerna inom ett visst yrke. Sådana öfver-

enskommelser ingingos tidigt mellan de vendiska städerna. Så 1321

rörande tunnbindargesällerna mellan Lubeck, Hamburg, Wismar, Ro-

stock, Stralsund, Greifswald, i första hälften af 1300-talet rörande smeds-

gesällerna mellan samma städer jämte Stade, 1354 rörande tenngjutar-

gesällerna mellan de förstnämnda städerna med undantag af Hamburg,

i hvars ställe Stettin inträder, 1390 rörande repslagargesällerna mellan

samma städer som 1321 med undantag af Greifswald samt därjämte

Stettin, och 1494 mellan smedsämbetena »i de sex vendiska städerna,

alltså Lubeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar och Liineburg»

1 Wehrmånn 119. — Eedan 1295 omtalas i Berlin gifta ylleväfvargesäller.

2 B. Schönlank Gesellenverbände i Handioörterb. d. Staatsiviss. IV 2 182.
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rörande smedsgesällerna. 1 Liknande överenskommelser plägade ock

träffas mellan de preussiska städerna. 2 Än större betydelse hafVa de

emellertid ägt för städerna vid Rhen och Main. 3 De ämnen som dessa

gemensamma beslut afse äro framför allt behandlingen af förlupna

gesäller och rätten till jurisdiktion öfver dem samt arbetslönens belopp.

De tidigaste gesällsammanslutningarna* äro dock ej framkallade

eller bestämda af denna ekonomiska intressemotsats. De äro bildade

som brödraskap med kyrkliga syften och uppväxa under kyrkans hägn.

De bekosta vaxljus och gåfvor till kyrkorna, anordna högtidliga pro-

cessioner på de kyrkliga festdagarna, taga vård om sjuka bröder och

visa de aflidna de sista hedersbetygelserna. När ett sådant brödraskap

hade bildats, blef det ett faktiskt tvång för alla gesäller som arbetade

inom yrket att ingå däri och deltaga i de gemensamma utgifterna,

som ju afsågo hela gesällståndets heder och andliga välfärd. 5 Under

en senare tid gjorde sig också här de ekonomiska intressena gällande,

och sammanslutningen blef af betydelse äfven när det var fråga om

att häfda de världsliga intressena. Då kunna ock gesällförbund uppstå

som rent världsliga korporationer, såsom ju ofta fallet blef efter medel-

tidens slut.

Det är först på 1400-talet, och då egentligen endast i de större

industristäderna, som en medveten motsats börjar utveckla sig mellan

mästare och gesäller såsom utgörande tvenne skilda stånd inom sam-

hället med olika och stridiga intressen. Saknaden af ett starkare rätts-

ligt skydd för gesällerna gör sig då kännbar. Med hvilken säkerhet

mästarna ansågo sig kunna uppträda, därpå har man ett godt exem-

1 Urk. tr. hos Wehrmann 176, 225, 385, 446; [urk. meddelad af E. Dragen-
dorff i Hansische Gescluchtsblätter Jahrg. 1899 (Lpz. 1900) 190 ff.]

2 Hirsch 294 f.

3 Schanz 29 f. — Äldsta öfverenskommelsen mellan Khenstäderna rörande ge-

sällernas behandling är från 1352.

4 Till de tidigaste gesällgillena hör krämargesällernas gille i Paris, som fanns

redan 1320.

5 Det är från tiden för gesällföreningarnas bildande som i Tyskland benämningen

Jcnecht utbytes mot gesell. Första exemplet på användningen af gesäll i den senare

betydelsen har man från Speier 1362 (Schanz 111 n. 3). Gesällnamnet anses ej ha

fått allmän användning förrän efter 1470 (enligt Koscher III 7 812 n. 15). Man torde

däri kunna se ett tecken till att ståndet vunnit en högre social ställning. — I Frank-

rike kallades gesällerna ursprungligen les valets, men sedan slutet af 1300-talet flngo

de namnet les compagnons. Alltså äfven där en motsvarande namnutveckling!
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pel i väfvarämbetets i Speier beslut 1351 att fastställa lönerna »för

all evighet». 1 Gesällbrödraskapens försök att värna om gesällernas in-

tressen möttes ock med häftigt motstånd från mästarnas sida, och äm-

betena sökte på hvarjehanda sätt upprätthålla sin maktställning. De

preussiska städerna besluta på en 'Tagefahrf i Marienburg 1385 att

en handtverksman eller gesäll som inställer sitt arbete skall få örat

afskuret. 2 Där, liksom 1421 för de rhenska städerna, förbjudas gesäl-

lerna att hålla dryckeslag. Man söker att pressa ned deras föreningar

till uteslutande kyrkliga korporationer. De orsaker, som tvinga gesäl-

lerna att sammansluta sig äfven för tillvaratagandet af sina världsliga

intressen, äro dock allt för djupt liggande för att något dylikt skulle

lyckas. Gesällerna hade ett kraftigt vapen i hotet att ej taga tjänst

hos den mästare, som uppträdde på ett för dem misshagligt sätt.

Under 1400-talets senare hälft utveckla sig gesällföreningarna till be-

tydelsefulla faktorer i det ekonomiska lifvet.
3 Dock må man härvid

ikågkomma, att denna utveckling först sent och jämförelsevis svagt

framträder i norra Europa, i hvars städer industrien ej på långt när

nått en sådan höjd som i städerna vid mellersta Rhen, som i Basel

eller i Paris.

Formliga arbetsinställelser finnas tidigt omnämnda. Så strej-

kade 1329 gördelmakargesällerna i Breslau, 1349 garfvargesällerna i

Paris, 1351 väfvargesällerna i Speier, 1371 ylleväfvargesällerna i Siena,

1389 och 1410 skräddargesällerna i Konstanz. 4 Arbetsinställelserna

under medeltiden voro dock ingalunda uteslutande eller ens hufvud-

sakligen föranledda af ekonomiska orsaker. Jämte anspråk på bättre

lönevillkor medverkar här önskan att få deltaga vid utöfvandet af äm-

betets judiciella myndighet, vid anordnandet och utförandet af vissa

kyrkliga processioner och fester, att få fritt hålla sina dryckeslag och

andra af liflig känsla för ståndets ära förestafvade önskemål. Den

sannolikt långvarigaste strejk som förekommit, den som bagargesällerna

1 Urk. tr. af Mone i Zeitschrift fur Geschichte des Oberrheins XVII (1865) 56 f.

2 Hiesch 294.
3 Schönlank i Handwörterb. d. Staatswiss. IV2 190 f. — Gesällerna förbjödos

1421 på en Tagefahrt i Preussen att taga sig frimåndag. Tydligen med föga resultat,

då beslutet upprepades 1422 (Hirsch 294 f.)

4 Stieda ArbeitseinsteUungen i Handwörterb. d. Staatswiss. I2 (1898) 736;
SCHANZ 118.
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i Kolmar satte i scen 1495 och hvilken varade i 10 år, hade sin orsak

däruti, att bagargesällerna ej fått intaga sin häfdvunna plats i den

stora kyrkoprocessionen på Kristi lekamens dag. Gesällerna under-

stöddes af sina kamrater i de öfriga städerna i öfre Rhendalen. Gesäll-

ståndets ära ansågs kränkt, och samhörigheten kändes så stark mellan

bagargesällernas brödraskap i alla dessa städer, att bagarmästarna i

Kolmar ej kunde erhålla några arbetare. Slutligen bilades tvisten

genom en skiljedom, som i det hela lät gesällerna afgå med segern. 1

Om något dylikt samladt uppträdande af gesällerna i de baltiska

städerna har man sig intet bekant.

Det oberoende som handtverksämbetena och, under en senare tid,

till en viss grad äfven gesällföreningarna åtnjöto, liksom den själfsty-

relse, som de i vidsträckt mån utöfvade, fostrade hos dem en hög

tanke om handtverksståndets ära och ett varmt nit för att hålla de en-

skilda handtverkarnas såväl som ämbetets anseende fritt från allt tadel.

Ämbetenas disciplinära och uppfostrande betydelse var ock af en syn-

nerligen ingripande art och bidrog väsentligen att gifva handtverkarna

den inom det medeltida stadslifvet framstående ställning som de in-

togo i socialt hänseende.

Om handtverkarnas föreningslif har man en ganska ofullständig

kunskap. De sidor af detsamma som komma till synes i skråna —
och det är ju egentligen från dem samt spridda uppgifter i domstols-

och rådsprotokoll som vi ha att hämta vår kunskap — kunna endast

ge en mycket bristfällig bild. Det har framför allt varit ämbetenas of-

fentliga befogenheter och det sätt hvarpå de utöfvats som gifvit an-

ledning till dessa skriftliga uppteckningar. Här må ock endast fram-

hållas sådana uttryck för ämbetenas själfstyrelse som ägde större

* allmän betydelse.

Ämbetena bestodo under den senare medeltiden af ett större eller

mindre antal mästare, hvilka alla i ämbetet ägde samma rätt. Den

medeltida föreningen hade i allmänhet en djupt ingripande betydelse

för den enskildes ej endast offentliga utan äfven privata lif. Mästaren

uppgick själf med alla sina intressen i ämbetet, och äfven hans familj

trädde till detsamma i en nära förbindelse. Detta får bland annat ett

i Schanz 78 ff.
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uttryck i den allmänt antagna regeln, att en mästaränka åtminstone

en viss tid efter mannens död fick utöfva hans ämbetsrättigheter. Till

mästarens familj räknades äfven hvarje gesäll eller lärling som arbetade

bos honom. Lärlingarna och gesällerna stodo därigenom under äm-

betets särskilda skydd och omvårdnad.

Lärlingen skulle, innan han antogs, föreställas för åldermannen

och hade ofta att bekosta ämbetet en tunna öl.
1 Åldermannen skulle

tillse att han var af äkta börd och, i Riga och Liibeck m. fl. städer,-

jämväl att han var af tysk och ej slavisk härkomst. 2 Detta var ute-

slutande föranledt af omtanken om ämbetets anseende, ej af någon

sträfvan att minska antalet af dem som ville ägna sig åt bandtverks-

yrket. Lärotiden synes i allmänhet ha varit tre eller fyra år, oftast är

därom för de baltiska städerna intet stadgadt, utan har tiden berott

på särskild överenskommelse. 3 Huru en lärling som lupit bort från

sin mästare skall behandlas, därom finnas ofta många och stränga be-

stämmelser. Ej sällan var hans framtida bana inom yrket därigenom

stängd.

Gesäll blef lärlingen efter lärotidens utgång vanligen utan några

särskilda formaliteter och omkostnader. Lärobref gafs honom endast,

om särskild anledning därtill förelåg. 4 Gesällen ägde taga tjänst hos

hvilken mästare han ville, men kunde endast flytta på stadgade flytt-

ningstider, vid påsk och mikaeli. Mot medeltidens slut blef det sed,

att gesällen under längre eller kortare tid lämnade sin hemstad och

sökte på främmande orter skaffa sig ökad yrkeskunskap och världs-

erfarenhet. 5 Det är dock först under 1500-talet som gesällvandrin-

garna få större betydelse och omfattning och som vandringen ingår

såsom en nödvändig beståndsdel i gesällens utbildning. 6 Under 1400-

1 Stieda Schragen 101; Wehemann 114.
2 Wehemånn 24, 34. — I Eiga var det inom flera ämbeten omöjligt att upp-

rätthålla förbudet mot icke-tyskar. Vissa ämbeten kommo att till stor del rekryteras

af letter (Stieda Schragen 101, 117 f.)

3 Stieda Schragen 101; Wehemann 114; [Tegeten 41 ff.; Pio 275.] Hos tunn-

bindarna i Eiga var tiden fastställd till 2—4 år.

4 Wehrmakn 116; [jfr Höhlee 164, 168.]
5 Gesällvandringen omtalas först för skräddarna i Schlesien 1361. — I Frankrike

och England uppkom aldrig något vandringstvång, liksom vandringen öfver hufvud
taget aldrig blef sed i de romanska länderna (Koscher III 7 811 nn. 6, 8).

6 G. Schanz Zur Gescldchte der Gesellenwanderungen im Mittelalter i Jahr-
biicher f. NatM. u. St. XXVIII (1877) 313 ff.
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talet fanns hvarken i Liibeck eller Riga något vandringstvång, om ock

vandringen inom några ämbeten förutsattes eller uppmuntras. 1 Så var

i Liibeck fallet inom de ämbeten som tillhörde byggnadsindustrien

samt inom målar- och ylleväfvarämbetena, i Riga inom tunnbindar-

ämbetet.

Till mästare, och därmed till fullt åtnjutande af ämbetets alla

rättigheter, upptogs i regel endast den som förut tjänat som lärling

och gesäll. Med handtverkets utbildning till större teknisk fulländning

och ämbetets ökade betydelse som förvaltningsorgan blefvo fordringarna

för mästerskaps erhållande allt flera och strängare. Det kan ej heller

nekas, att härvid ofta insmögo sig egoistiska bevekelsegrunder. Dels

önskade man, för att göra förtjänsten större, att nedpressa medlems-

antalet. Dels förefanns nog en benägenhet att gynna söner och mågar

till mästare i ämbetet på bekostnad af andra lika eller mera yrkes-

skickliga.

Den gesäll som önskade 'vinna ämbetet' och ansåg sig därtill be-

rättigad skulle vid två eller tre på hvarandra följande ämbetssamman-

komster anmäla sin önskan eller som det hette 'äska (tyska: escheri)

ämbetet'. Under denna tid eller, som det jämväl ofta stadgas, under

året innan han afsåg att vinna ämbetet, skulle han förblifva i tjänst

hos en och samma mästare. 2

Det villkor som först och främst uppställes är att den sökande

skall vara af äkta börd och i Liibeck och Riga ofta tillika, att han

skall äga tysk härkomst. Härför skulle han uppvisa sitt bördsbref

(borthbreve). 3 Ofta fordras därjämte, att han skall framlägga lärobref

och tjänstebref (denstbreve), intygande att han hos en mästare lärt

yrket och att han som gesäll uppfört sig på ett tillfredsställande sätt.

1 Wehemam 121 f. Först 1553 stadgas för ett ämbete i Liibeck en vandrings-

tid af tre år. — Stieda Schragen 108; [jfr Techen 57 f.]

Bernstensvarfvarna (paternostermakarna) i Liibeck förbjödo 1385 alldeles sina

gesäller att vandra. Yrkesskickligheten fick ej läras ut! (urk. tr. hos Wehrmann 351,

jfr 121).

2 [Techen 23.] Tiden kallades muthzeit eller muihjalir.

3 Ofta utsträckas dessa fordringar äfven till att gälla hustrurna, så att en mästare

ej fick gifta sig med en kvinna som ej var af äkta börd och tysk härkomst. Han
skulle annars sätta en fläck pä ämbetets heder (Wehrmann 122). — Ingen jude kunde

under medeltiden blifva handtverkare (Koscher III 7 176 n. 3).
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I de ämbeten, där en särskild pröfning af den vunna färdigheten inom

yrket var stadgad, utfördes denna under ämbetets kontroll.

Man fordrade gärna af den som ville bli sin egen att han ägde

ett visst kapital, hvarmed han kunde börja sin verksamhet. Den summa

som erfordrades växlade inom olika yrken, men kan ej anses hög. Den

var i Riga afsevärdt lägre än i Liibeck. Ett begynnelsekapital var ock

den fullständiga uppsättningen af verktyg, som man ofta fordrade att

den sökande skulle äga.

En viss förmögenhet förutsattes äfven af de afgifter och omkost-

nader som voro förbundna med mästerskapets ernående. Hit hörde

bidrag till ämbetets kyrkliga representation, såsom till vaxljus och

prydnader i kyrkan, och till dess militära försvarsplikt, bestående an-

tingen i att den nye mästaren förskaffade sig ett harnesk eller ock i

att han erlade 'harneskpengar', hvilka tilläto ämbetet att anskaffa och

underhålla det nödiga antalet harnesk. 1 Slutligen hade han äfven att

bidraga till den sällskapliga sidan af ämbetets verksamhet genom att

bekosta ett samkväm för dess medlemmar. Ursprungligen torde detta

väl utgjorts af ett enklare dryckeslag, men tidigt växte anspråken, så

att denna skyldighet blef af mycket betungande art. Redan på 1420-

talet måste i de lybska skråna en gräns fastställas för de omkostnader,

som fingo nedläggas på inträdesmåltiden. Detta synes dock ha varit

utan påföljd. I Riga kallades denna förtäring Mste och torde hållit sig

inom tämligen beskedliga gränser.

Söner och vanligen äfven mågar till mästare åtnjöto i Liibeck åt-

skilliga lättnader i jämförelse med andra, i afseende på tjänstetid, pröf-

ning eller afgifter. På 1500-talet började äfven i Liibeck den fordran

uppställas, att en gesäll skulle för att kunna vinna ämbetet taga en

mästares änka eller dotter till äkta. 2 Ämbetena i Riga stadga i all-

mänhet ej några förmånsrättigheter för mästarsöner. 3

1 I Eiga synes det förra, i Liibeck det senare varit regel (Stieda Schragen 102;
Wehkmann 126 f.).

2 Redan på 1200-talet upptaga enligt Livré des Métiers ylleväfvarna i Paris
endast mästaresöner i ämbetet. [Lespinasse s. CXY

;
jfr Levassetjr I2 305 f.] Bagar-

ämbetet i Frankfurt a. M. öfverenskommer med bagarämbetena i sju andra städer att

endast upptaga lärlingar som äro födda till bagaryrket (Koscher III 7 807 n. 19). —
I Liibeck äro bernstensvarfvarna de första som införa ett dylikt stadgande (1510),
deras exempel följes snart af tunnbindare (1526) och andra (Wehbmam 128 f.)

3 Skomakarna fritaga dock söner (ej mågar) från utförandet af något mästerstycke
{Stieda Schragen 103).
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Om de former under hvilka ämbetenas själfstyrelse utöfvades, om
hvilka förtroendemän som utsågos, om sättet för deras val, om sam-

manträdenas antal och om hvilka ärenden som där förekommo har

man ytterst svårt att få någon mera ingående uppfattning. Ämbetena

förestodos i Liibeck af åldermän. Vanligen synas två eller fyra ålder-

män ha funnits inom hvarje ämbete. Småningom utbildade sig i alla

ämbeten praxis därhän, att den som en gång blifvit vald och af rådet

gillad tjänstgjorde för lifstid. Inom några ämbeten utsågos dessutom

fyra ämbetsbröder att gå åldermännen till hända. 1 I Riga stod van-

ligen endast en ålderman eller verkmästare i spetsen för hvarje äm-

bete, men han hade vid sin sida tvenne bisittare, valda för två år.

Om åldermannens val och tjänstetid vet man föga. Dessutom utsågos

oftast enligt dansk förebild gärdemän eller skaffare för att ordna och

leda ämbetets fester och dryckeslag. 2

Ämbetenas regelbundet återkommande sammanträden kallades i

Liibeck morgonspråk, i Riga steven eller driinhe. 3 Kallelse härtill plä-

gade den yngste mästaren få kringbära, och alla voro skyldiga att in-

finna sig. Huru ofta dessa stämmor utlystes är ej klart. Mycket olika

regler synas härför varit gällande. Ämbetena i Riga hade antingen en-

dast en årsstämma vid pingst eller midsommar eller ock två halfårs-

stämmor vid påsk och mikaeli. 4 I Liibeck höllo flera ämbeten två eller

tre regelmässiga sammanträden hvarje år. 5 Vid dessa ämbetets stämmor

förehacles allt som rörde ämbetet, där utöfvades dess offentliga befogen-

heter och där handlade det sina enskilda angelägenheter.

Sammanträdena torde vanligen hållits i en kyrka eller på kyrko-

gården. Egna gillelokaler skaffade sig ämbetena först sent. I Riga om-

talas 1434 slaktarnas och 1453 guldsmedernas hus 6
, i Liibeck torde

ännu mot slutet af 1400-talet äfven de förmögnare ämbetena saknat

egna gårdar. 7

1 Wehemann 133 f.

2 Stieda Schragen 104, 109.

3 Endast guldsmedernas sammankomster kallades i Eiga morgonspråk. Deras skrå

är ock hämtadt från Liibeck (Stieda Schragen 104).

4 Stieda a. st,

8 Wehkmann 74.

6 Stieda Schragen 139.

7 Wehrmann 75.

10
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Gesällföreningarna voro organiserade på ett i det hela liknande

sätt som ämbetena, hvilka naturligen öfverallt gifvit dem den förebild,

efter hvilken de bildats. Bestämmelserna voro mycket skiftande, be-

roende på de olika lokala förutsättningarna i städerna. Ledningen inom

brödraskapet utöfvades i Tyskland vanligen af två, fyra eller fem ge-

säller under en mängd olika benämningar, iirtengesellen, altlcnechte,

buchsenmeister etc. 1 Om förhållandena i Liibeck finnes föga upplysning.

I spetsen för gesällföreningarna i Riga stod en ålderman med bisittare.

Årligen höllos åtminstone två steven, hvarvid tvenne mästare skulle

närvara. 2

Ämbetena och i lika eller än högre grad gesällföreningarna hade,

som förut framhållits, äfven en utpräglad kyrklig karaktär och en

af deras viktigaste uppgifter var att förmedla brödernas och systrarnas

förbindelse med kyrkan och göra dem delaktiga af dess andliga för-

måner. Denna sida af ämbetets verksamhet var naturligen den som

för dess skyddsmedlemmar, särskildt kvinnorna, hade det största ome-

delbara värdet. I viss mån kan man ock säga att ämbetet i denna

sin karaktär som kooperativ andlig försörjningsinrättning omfattade ett

annat och större antal medlemmar än eljest. Men att därför i allmän-

het något formligt särskiljande — såsom flera författare antagit —
gjordes mellan ämbetet som sådant och det kyrkliga brödraskapet, är

föga troligt. 3 En särskild kassa för kyrkliga ändamål torde allmänt

förefunnits. Med ämbetenas ökade administrativa och sociala betydelse

framträdde visserligen en tendens att hålla i sär de olika verksamhets-

områdena, liksom ock ordet brödraskap, såsom i England gille,

efter hand erhöll en mera kyrklig klang. 4

1 Schönlank i Handwörierb. d. Staatswiss. IV2 185; Maurer II 378 ff.

2 Stieda Schragen 110. — Så var förhållandet bl. a. hos smeds- och skomakar-

gesällerna. Bagargesällernas äldre skrå talar om flera valda åldermän och af dem ut-

sedda gärdemän.
3 Åsikten att parallelföreningar allmänt skulle ha förefunnits omfattas bl. a. af

Wehrmann 150 ff. och Schanz 98 ff.

I Kiga kunna inga rent kyrkliga brödraskap inom handtverkarnas krets upp-

visas (Stieda Schragen 109 f.). I Liibeck kallas barberarämbetet (1480) jämväl

brödraskap, slaktarnas och bernstensvarfvarnas skrån (1385 och 1510) tala om ämbete-

nas »altare». För dessa ämbeten gjordes alltså ingen skillnad mellan ämbetet och
brödraskapet. Så kan emellertid möjligen ha varit fallet hvad guldsmederna beträffar,

då dessa — enligt Wehrmanns uppgift (a. st.) — synas ha ägt tvenne brödraskap.

Jfr [Höhler 192 ff. och] Ashley IP 179 n. 148.
4 Gieeke I 384 ff.; Ashley II 2 141, 70; jfr Levasseur P 573 ff.
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Ämbetenas kyrkliga intresse tog sig en mängd uttryck. Ofta under-

hölls ett altare i en kyrka, alltid bekostades där brinnande vaxljus vid

högtiderna etc. Att ämbetet lämnade understöd åt behöfVande med-

lemmar får man taga för gifvet. I allmänhet finnas dock få bestäm-

melser som ge vid handen, i hvad mån ämbetets kassa tjänstgjorde

som sjuk- och begrafningskassa. 1

Hvad slutligen beträffar den sällskapliga sidan af detta förenings-

lif, så är denna visserligen föremål för en mängd ingående bestämmel-

ser, men dessa röra uteslutande det goda uppförande som vid fester

och dryckeslag borde iakttagas. Liksom de ej få stadganden, som finnas

för medlemmarnas sedliga vandel, bära de vittne om en ganska rå tid

och lägga klart i dagen, huru nödvändig och välgörande den tukt

måste ha varit, som inom ämbetena utöfvades. På stora festdagar hade

emellertid de fester, processioner och upptåg, som anordnades af handt-

verkarna, en betydande andel i den allmänna festglädjen i staden.

1 GlERKE I 387.



Skråväsendet har ännu vid medeltidens utgång ej nått sin högsta

blomstring. Fullt utbildadt och färdigt står det först under 1500-talet.

Dess organisation får då den stadga och fasthet som den sedan bibe-

höll. Och äfven i tekniskt och konstnärligt hänseende når det skrå-

mässigt ordnade handtverket då sin rikaste utveckling. Men redan

under medeltiden hade de skadliga tendenser börjat framträda, hvilka

efter hand skulle inverka hämmande på all vidare utveckling och för-

vandla ämbetena från nyttiga och villiga verktyg i det allmännas tjänst

till sjalfviska och pockande monopolinnehafvare, hvilka ansågo sig äga

en af stadens och allmänhetens intresse oberoende rätt. Ganska tidigt

verkade i denna riktning en mer eller mindre medvetet framträdande

sträfvan att göra ämbetets mästarplatser ärftliga inom ett fåtal för-

mögnare handtverkssläkter. Att rådet ej alls, eller åtminstone ej med

ihärdighet och kraft, upprätthöll en verkligt fri täfian för inträde i

ämbetet, torde mer än något annat bidragit till skråväsendets ur-

artnin g.

Att skråväsendet spelat en mycket framträdande roll för de for-

mer, inom hvilka stadens lif och intressen rörde sig, framgår däraf,

att yrken med de mest olika uppgifter bildade och organiserade sig

efter de mönster, som handtverksorganisationen gaf. Så var ej endast

fallet med klädeshandlare, krämare och hökare, hvilka efter medeltida

uppfattning voro att jämnställa med de egentliga handtverkarna och,

åtminstone under den äldre tiden, räknades som hörande till samma
stånd, utan ock i allmänhet med persöner som ägde samma syssel-

sättning, om de kände behof af en fastare sammanslutning. 1 Om man

1 Man finner sålunda konstnärerna i Prag 1348 förenade, och t. o. m. skökorna
bildade »ämbeten», så i Paris, där deras gille hade ställt sig under den heliga Magda-
lenas beskydd (Koscher III? 815 n. 1, 816 n. 6; Maurer II 471).
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går till Riga, finner man att staclstjänama därstädes redan 1415 bildat

ett kompani eller brödraskap, som fick sitt skrå stadfäst af borgmästare

och råd. Dragarna (losdrager) erhöllo ett skrå 1450 och öldragarna

fingo sitt gamla skrå förnyadt 1466. 1 Dragarna i Flensborg bildade

redan 1399 ett lag, som dock äfven upptog personer med andra yrken. 2

Åkarna i Köpenhamn erhöllo 1478 ett skrå för sitt 'vognmands embede'. 3

Det inflytande som skråväsendet utöfvat på det medeltida stads-

lifvet måste anses äga ett synnerligen högt värde. Framför allt hade

det en stor och ingripande betydelse som uppfostringsmedel. Inom

handtverksämbetena utbildades en hederlig och sund affärsmoral, och

sederna förmildrades genom den välgörande disciplin som där utöfva-

des. Detta skedde visserligen under kyrkans ledning och med stöd från

stadsstyrelsen, men den förtjänst som ämbetena härvid inlade torde ej

varit ringa. Och den vidsträckta själfstyrelse, som ämbetena ägde, var

ock ägnad att hos medlemmarna uppodla en hög medborgaranda.

I ekonomiskt och politiskt hänseende har skråväsendet sin största

betydelse däruti, att det skapade en stark, burgen och för stadens ut-

veckling intresserad borgerlig medelklass. Och det var denna borger-

liga medelklass, som i väsentlig mån bar upp den medeltida stads-

kulturen, hvilken med alla sina brister dock erbjuder en i det hela

synnerligen tilltalande bild.

1 Stieda Schragen 112, 252 ff., 414 ff.

2 Urk. tr. hos Nyrop I 541.
3 Urk. hos Nyrop I 790.



Tillägg. 1

K.EDTGENS sista arbete Ämter und Zunfte (Jena 1903) torde kunna

anses som ett af de själfständigaste och värdefullaste bidrag som hittills läm-

nats till frågan om handtverksämbetenas uppkomst. Dess kritiska del liksom

dess behandling af enskilda frågor ha fått tillräckligt utrymme i den före-

gående afhandlingens noter, men boken innehåller dessutom ett eget för-

klaringsförsök, som måste refereras i sammanhang för att bli begripligt. En
redogörelse för Keutgens nya uppslag är här erforderlig äfven därför, att

Gunnar Hazelius ansåg det förtjänt af stor uppmärksamhet.

Keutgens nya synpunkt är, kan man säga, att sätta skråväsendets upp-

komst i sammanhang med marknadsrätten. Marknadens betydelse för

städernas uppkomst har ju varit erkänd af nästan alla forskare allt sedan

Sohm 1890 utgaf sin afhandling Die Entstehung des deutschen Städteivesens,

men dess sammanhang med handtverksföreningarna har knappast någon kom-

mit att tänka på.

K. röjer väg för sin uppfattning genom en ingående vederläggning af

teorin om handtverksämbetenas ofria ursprung, i det han därur drar den

slutsatsen, att skråväsendet måste förklaras ur städernas eget rätts- och

näringslif. 2 Men antagandet om en uppkomst ur handtverkarnas behof af

sammanslutning anser han alldeles otänkbart beträffande de ämbeten som
framträda i Strassburgs äldsta stadslag 3

, och han vänder sig därför till eu

undersökning af marknadsrätten. 4

Han finner då, att stadens råd på olika vägar förvärfvat uppsikten öfver

mått och vikt 5 och härleder härifrån dess kontroll öfver marknadsvarornas

beskaffenhet i allmänhet. Men därmed följde också uppsikten öfver handt-
verket. 6 Ty handtverkaren var — enligt hans mening — alltifrån början

mercator, d. v. s. han arbetade för marknaden ; och då marknaderna äfven i

städerna teoretiskt taget ej voro ständiga utan periodiska, kunde uppsikten

öfver handtverket till en början blott bli en uppsikt öfver varorna vid för-

säljningen. Däraf följer alltså handtverksorganisationens beroende af mark-
nadsordningen. Men den erforderliga uppsikten skedde bäst, om yrkena ut-

öfvades gruppvis, och så blef följden att stadsmyndigheterna med-
vetet skapade ämbetena som medel för näringskontrollen. 7

1 Af utgifvaren.

2 S. 107.

3 S. 108, jfr ofvan 52 ff.

4 Jfr till den följande framställningen särskildt ss. 83 ff. ofvan.
5 Jfr ofvan 34.

6 S. 131.

Ss. 133 ff.
5
137.
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Dessa af myndigheterna för deras syfte skapade organisationer — K.
kallar dem ämter — hade ingen nämnvärd själfständighet; de fingo sig mästare

tilldelade af öfverheten och saknade egen jurisdiktion. De viktigaste exemplen

på dessa bildningar äro ämbetena i Strassburg, Trier och Augsburg. 1 För

marknadens (torgets) behof skapade myndigheterna yrkenas lokalisering

sålunda uppstodo fasta kött-, bröd-, sko-»bänkar» eller rader af salustånd, i

vissa städer t. o. m. särskilda saluhallar (kaufhäuser, theatra) för de olika

yrkena. 2

De osjälfständiga verktygen för myndigheternas näringspolitik äro emeller-

tid ej enligt Keutgens mening verkliga handtverksämbeten. Hur utvecklade

sig dessa ämter till sj älfstyrande ämbeten med egen styrelse och rättskip-

ning, till ziinfte? Det blir den nästa uppgift han har att lösa. 3

Formen för de nya, själfständiga organisationerna har efter hans mening
hämtats från hvad han kallar brödraskapen, d. v. s. sammanslutningarna med
öfvervägande kyrkliga uppgifter, särskildt i Mainz, Köln och Wiirzburg.*

Det förefaller nämligen som om han ansåg dessa yngre än de ämter han

tror sig ha funnit. 5 Äfven för brödraskapen är han ifrig att betona karak-

tären af offentliga tvångskorporationer och bestrider att de funnits till som
enskilda föreningar före sitt framträdande som yrkesföreningar. 6

Emellertid bidrog själfva marknadsordningen oafsiktligt att skapa

själfstyrelse, både genom gemensamheten i försäljningsplats och genom den lik-

formiga uppsikt som alla yrkesbröder voro underkastade. Viktigast af allt

var dock skråtvånget, som likaledes härleddes ur marknadsordningen och

som var så allmängiltigt, att det kunde finnas t. o. m. utan handtverks-

ämbeten. 7

K. kommer därmed in på en lång utredning af det särdeles oklara be-

greppet innung eller einung, som man egentligen möter i nordöstra Tysk-

land. 8 Han söker följa detta ords betydelseutveckling och finner, ungefär

som Hegel 9
, att det småningom öfvergår till att betyda något sådant som

tillträde till marknaden (torget), såsom förutsättning för rätten att idka

näring. »Den rätt som gemenligen kallas einung» skapar sålunda ej i sig själf

någon korporation, men den utgör i alla fall ett privilegium för en viss grupp.

Den äldre marknadsordningen begränsade stadens borgare till ett visst yrke,

men lade alldeles intet band på främlingars näringsfrihet, och ej heller

1 Se ofvan 40, 52 ff., 58 ff. Af öfriga åberopade urkunder märkes ett privi-

legium för domprosten i Hildesheim 1226 att ordinäre officia in meclianicis (Keutgen

ÅZ1H).
2 Ss. 139 ff'. Jfr ofvan 137 n. 1.

3 S. 183.

4 Se ofvan 38 f., 42 ff.

5 Uttryckligen säges detta ej, men det tycks vara en förutsättning för hela bevis-

föringen. Se s. 193, jämförd med ss. 175 ff. Det är mig ej rätt klart, om han anser

att i de städer, där de äldsta urkunderna omtala »brödraskap», ämter äro ännu äldre,

d. v. s. att de senare skulle funnits t. ex. i Mainz före 1099.

e Ss. 172 ff. Jfr ofvan 43 n. 7, 84.

' Ss. 188 ff

8 S. 228. Se ofvan 46, 47 (Magdeburg), 55 (Strassburg), 56 (Braunschweig), 73

(Stendal), 101 (Hameln).
9 Hegel II 429.
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innungsfåtten var till en början förbehållen stadens borgare. Men småningom

blef den det och kom då att utgöra medelpunkten i åtgärderna för främ-

lingarnas uteslutande från marknaden (den s. k. gästrätten). 1 Ordet innung

utvecklade sig härunder till att betyda korporation med skråtvång, van-

ligen äfven med rätt att fritt välja mästare och med egen jurisdiktion —
d. v. s. till ett själfstyrande handtverksämbete (zunft). 2

Sådan är i största korthet Keutgens teori, med utelämnande af alla

underordnade frågor.

Att ingå på alla urkunder som Keutgen åberopar för sin framställning

skulle föra alldeles för långt, och den som icke ägnat källmaterialet lång-

varigt studium är knappast berättigad att uttala något omdöme om själfva

tolkningsförsöken. 3 Däremot torde man äga fog att ge uttryck åt vissa

tvifvel om hypotesens förmåga att förklara åtskilliga oförnekliga fakta.

För det första förefaller det som om K. ej gjort räkning för det för-

hållande, att just alla de äldsta uppgifterna om handtverksföreningar sätta

dem i förbindelse med religiösa och kyrkliga syften — något som ej kan
förklaras, om man härleder dem ur öfverhetens rent näringspolitiska intressen,

och som därför ej heller stämmer med K:s uppfattning att »brödraskapen»

först kommit efteråt och förmedlat öfvergången från ämter till zttnfte. Att
— som han också framhåller — äfven dessa religiösa föreningar voro offentliga

tvångskorporationer, behöfver knappast betyda annat än att föreningarna er-

hållit öfverhetens bekräftelse på sina egna önskemål beträffande medlemmarnas
skyldighet att ställa sig gillestadgarna till efterrättelse.

Och detta leder öfver till den andra hufvudinvändningen. Ingen som
utan förutfattad mening läser de äldsta urkunderna rörande handtverksämbetena
torde kunna undgå att märka, att korporationens upprättande utgör ett pri-

vilegium, förlänadt yrkesmännen på deras begäran — alltså ej en ofvanifrån

påtvungen organisation. 4

Man torde alltså på intet sätt kunna påstå att handtverksämbetenas
uppkomst ur de äldre gillena såsom spontana, frivilliga sammanslutningar —
den uppfattning som företrädes af förestående af handling — är vederlagd
genom Keutgens sista arbete. Däremot kvarstår det som ett synnerligen

viktigt resultat af hans undersökning, att de marknads- och näringspolitiska

1 Jfr ofvan 93, 130, 131.
2 Ss. 193 ff. I sydvästra Tyskland, där institutet innung vanligen ej återfinnes,

skedde enligt K:s mening öfvergången oförmedladt från amt till zunft (s. 228).
3 Loesch i sin nedan citerade recension framhåller emellertid med rätta, hur litet

material K. kunnat framdra till stöd för sin konstruktion af marhtherrliche ämter.

Strassburgs äldsta stadslag och Liber annalium jurium i Trier, som äro hufvudstöden,

afse ju, enligt hvad alla erkänna, blott att ange förhållandet mellan stadsherren och
ämbetena, och äro följaktligen föga talande i fråga om de senares inre organisation.

4 Här ett urval. Mainz 1099: »petitione ipsorum [textorum]»; Worms 1106—
1107: »hoc privilegium»; Wiirzburg 1128: »noverint omnes . . .,

qualiter . . . sutores

ad nostram venerint presenciam, jura . . . exponentes et eadem . . . immutata esse pro-

clamantes»; Köln 1149: »non lateat . . . quosdam viros . . . fraternitatem . . . confor-

masse et... oonfirmatam suscepisse»; Köln 1178—1182: »ipsis quidem petentibus»;

Basel 1226: »ad petitionem pellificum». Jfr Croon (5, 12, 31, 45, 51 f., 55, 65 m. fl.

st.), som redan före Keutgens sista arbete fäst uppmärksamheten på detta förhållande^

och Loeschs anförda recension.
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syftena haft långt större betydelse för handtverksämbetenas uppkomst än

man hittills antagit. Det är tydligen förbehållet en kommande forskare att

visa hur det inbördes förhållandet mellan de bidragande krafterna i verklig-

heten gestaltat sig.
1

1 Keutgens arbete har, såvidt jag kunnat finna, mottagits med enhälligt er-

kännande från alla håll, men den positiva delen af hans framställning har ej allmänt

tagits för god. Below (Hist. Vierteljahrschr. VII, 1904, 549 ff.) har hittills blott ut-

1 ofva t en vederläggning däraf, men Loesch
(
Westdeutsche Zeitschr. XXIII, 1904,

72 ff.) har gjort den till föremål för en tungt vägande kritik. A andra sidan har K:s

arbete framkallat en redan förut anförd uppsats af Philippi i Mitt. d. Inst. f. oest.

Gescli.-f. XXV (1904) 112 ff., som afser att visa att ämbetena — man vågar väl ej

använda uttrycket handtverksämbeten — från början voro sammanslutningar af per-

soner, för hvilka försäljning, ej produktion, var det förnämsta kännemärket (116, 120).



Källor och litteratur.

I den följande litteraturförteckningen upptagas ej arbeten som endast

tillfälligtvis och med anförande af hela titeln åberopats, ej heller recensioner.

Då de i afhandliogen gjorda hänvisningarna till urkundspublikationer till stor

del gälla de sammanfattande inledningarna, upptagas urkundspublikationer i

de flesta fall under utgifvarnas namn. Begagnade arbeten ha i regel cite-

rats blott med författare-(utgifvare-)namnet. Ha flera arbeten af samme för-
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